
Aprestamos aqui uma breve cronologia do trabalho desenvolvido 
pela AAM desde a sua fundação. 

Quando começamos, apesar de Monserrate estar já classificado 
como património cultural da humanidade, o Palácio encontrava-se 
encerrado há dezenas de anos, degradando-se lentamente, e o jardim 
estava praticamente abandonado, depois de trabalhos realizados nos 
anos oitenta pagos com fundos oferecidos vindos do Canadá. 

A gestão de Monserrate estava dividida por três organismos 
estatais, que pouco dialogavam entre si, e que nada faziam porque 
estavam sempre dependentes de aprovações das outras duas entidades. 
Monserrate não era uma prioridade para nenhum destes organismos. 

As receitas geradas pelos bilhetes cobrados à entrada não se 
destinavam à manutenção Monserrate mas, juntamente com as receitas 
de todos os outros monumentos do estado, iam para o ministério das 
finanças, o que levava a que os gestores dos monumentos não se 
sentissem motivados a aumentar o número de visitantes.

Os objectivos iniciais da Associação eram:
Levar o Estado a assumir as suas responsabilidades como 

proprietário promovendo a recuperação do Jardim e do Palácio;
Alterar o modelo de gestão de Monserrate, uma vez que o existente 

não funcionava;
Promover Monserrate de forma a aumentar o número de visitantes.
A forma de actuação escolhida foi sempre de colaboração com o 

estado.
Passados todos estes anos podemos verificar que apesar dos 

períodos de estagnação e de alguns retrocessos muito se conseguiu:
O modelo de gestão foi alterado passando Monserrate a ser gerido 

por uma única entidade, que recebe as diversas receitas geradas na 
propriedade;

Os morosos trabalhos de restauro estão a ser feitos de forma 
correcta, cabendo à AAM o restauro do Vale das Rosas;

Muitas foram as actividades organizadas pela AAM que têm 
promovido Monserrate, sendo ainda de referir as muitas visitas guiadas e 
o estudo da história de Monserrate. Este site é aliás mais uma iniciativa 
com esse objectivo.

 
    



HISTÓRIA CRONOLÓGICA DOS AMIGOS DE MONSERRATE

1992
15/5 O Embaixador Britânico Hugh J. Arbuthnott convida 

oficialmente a Emma Gilbert a ser “Chairman” da Associação 
Amigos de Monserrate.

25/5 Emma Gilbert aceita.
20/6 Primeira reunião da Comissão Directiva.
24/7 Constituição da Associação Amigos de Monserrate.
29/7 Primeiro donativo no montante de US 200.00 é oferecido pelo 

Chairman da Associated Press, Frank Daniels.
1993
14/1 O pintor Luís Pinto Coelho faz o desenho do logótipo da AAM 

que oferece à Dra. Dinah Azevedo Neves.
29/1 Reunião com o Secretario de Estado da Agricultura (Hugh 

Arbuthnott e Emma Gilbert – Eng. Álvaro dos Santos Amaro).
11/5 1ª Assembleia-geral.
10/10 Assinatura do Protocolo com o IPPAR e o Instituto Florestal 

após visita guiada a Monserrate de membros da Comissão de 
Honra e Comissão Directiva, seguida de um chá em casa dos 
Condes de Moser.

1994 
20/1 Lançamento oficial da Associação na Embaixada Britânica. 

Embaixador Stephen Wall com a presença do presidente da 
República Dr. Mário Soares, Duque de Bragança, presidente 
da Câmara de Sintra, Dra. Edite Estrela, Brenda Lady Cook, 
etc.

 Conseguimos 42 Associados entre os quais o Presidente da 
Câmara de Lisboa, Dr. Jorge Sampaio.

 São feitas T-shirts e Sweat Shirst, publicada a lista de Direitos 
e Deveres dos Associado e delineados os projectos 
preliminares.

25/1 Visita de Lady Cook a Monserrate.
 Triste notícia – a estátua do menino deitado roubada.
 Para tratar do Jardim existe apenas 1 jardineiro
10/3 Visita guiada aos Amigos de Monserrate pelo Prof. João 

Amaral Franco, Prof. Fernando Catarino e Arq. Paisagista 
Gerald Luckhurst.

28/3 A Associação já conta com 90 associados.
Maio Piquenique à inglesa no relvado de Monserrate, com as 

Trompas de Gabriel a tocar no terraço.
 Durante este ano a imprensa nacional e estrangeiro deu 

grande importância a Monserrate.
 Palestra em Canning House, Londres sobre Monserrate por 

Emma Gilbert e Gerald Luckhurst



1995
Março A actividade “Mãos à Obra” é lançada, 1 dia por mês. 

Jardinagem, remoção de lixo e de infestantes, árvores caídas 
nos caminhos removidas, e etiquetagem das árvores mais 
importantes.

Maio A AAM organiza um Rallye Paper em Monserrate. No fim 
crianças e adultos compõem poemas/cantigas sobre 
Monserrate e é servido um lanche.

Julho O Parque Natural Sintra Cascais (ICN) fica responsável pela 
gestão de Monserrate.

 Teresa Patrício Gouveia, Ministra do Ambiente, visita 
Monserrat.e

Agosto Filmagem de Monserrate pelo Channel 4 – United Kingdom – 
para série Gardens Without Borders.

Outubro Mais campanha de limpeza em Monserrate (Campanha 
Limpar Portugal do Público) pelos Amigos de Monserrate.

1996
Março Este ano é notável pela grande degradação verificada em 

Monserrate, nomeadamente no Palácio onde ocorrem 
infiltrações de água da chuva que causam grandes danos nos 
estuques dos tectos e paredes.

Abril É organizado o “Passeio de Beckford” da Adraga à praia da 
Ursa. Aderem cerca de 80 pessoas. O Prof. Catarino fez notar 
as plantas especiais da zona.

Maio Visita organizado aos jardins do Norte. Serralves, Biscainhos, 
Quinta do Allen e Tibães.

Junho  Arqtª Graça Casais anunciou que há 120 mil contos para 
recuperar Monserrate.

Agosto As Mãos à Obra continuam em força.
Setembro Emma Gilbert, através da imprensa, apela para o restauro dos 

Jardins e Palácio dizendo que estes “estão à morte”.
Setembro É posta uma cobertura provisória no Palácio.
Outubro Arqtª Graça Casais anuncia Plano de Recuperação do Arqtº 

Gonçalo Ribeiro Telles. 
Novembro Mais artigos na imprensa denunciam o estado de degradação 

e a falta de acções pelo Estado em Monserrate.
Novembro Arqtª Teresa Andresen, Presidente do ICN, demite-se. 
Dezembro Sessão do film e Gardens Without Borders aos Amigos de 

Monserrate.
 
1997



 Neste ano ainda mais do que nos anteriores a Associação 
organiza variadíssimas visitas guiadas a portugueses e 
estrangeiros, tais como
Clube dos Bons jardins do Algarve,
St. Julian’s School,
European Council of  International Schools,
Nadfas, etc.

   

Abril Reunião em Monserrate com entidades responsáveis 
organizada pela AAM com agenda e acta.

Maio Visita guiada ao “Vale Dourado” dos Jardins de Monserrate e 
palestra pelo Dr. Sérgio Rau Silva sobre o Palácio.

 A AAM já conta com 111 Associados.
Junho Fala-se na possibilidade de se criar um Fundação para a 

gestão dos Parques de Sintra.
Junho Vandalismo e abandono total em Monserrate. Cai o estuque 

do hall de entrada. Emma Gilbert dá entrevistas aos média.
Julho Continuam as reuniões organizadas pela AAM sobre a 

situação de Monserrate com a Câmara Municipal de Sintra 
(Arq. Paisagista Maria Antónia Castro e Almeida, Parque 
Natural Sintra Cascais ( Dr. João Alves e outros) IPPAR (Arq. 
Mário fortes, Direcção Geral das Florestas (Dra. Rute Pereira, 
Engº Rui Queiroz).  Foi feita uma minuta muito interessante  
desta reunião onde se fala da questão de a AAM chamar a 
atenção do governo para a situação de Monserrate (carta ao 
Dr. Issuf  Ahmad e outros) da futura Régie, da falta de fundos, 
do plano do Arq. Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles.

Setembro  Visitas guiadas, mãos à obra, e salamandras-de-pintas-
amarelas (salamandra salamandra) reintroduzidas em 
Monserrate.

Outubro Monserrate é fechado para obras e só abrirá de novo em Abril 
de 98. Apenas visitas guiadas pela Associação são 
permitidas.

 Lançamento do livro “Árvores de Monserrate” no Palácio 
Nacional de Sintra a 18 de Outubro.

1998
 Vários artigos nos jornais referindo o abandono de 

Monserrate e sobre a futura cobertura provisória prevista 
pelo presidente do IPPAR, Dr. Luís Calado. (Jornal de 
Notícias, Revista V, Olá Semanário, Anglo-Portuguese News, 
A Pena, etc)



 Várias visitas guiadas (Conferencistas do colóquio Jardins 
Históricos – um Novo Produto Turístico, Horticultural 
Magazine de Bóston, etc.)

Janeiro Conferencia por Emma Gilbert no workshop do Colóquio 
Jardins Históricos

Maio Presidente da República – Dr. Jorge Sampaio – vai a 
Monserrate ajudar na campanha “Mãos à Obra”. Vieram 
também André Sampaio, O ministro da Justiça, Dr. Vera 
Jardim, a Presidente da Câmara de Sintra, Dra. Edite Estrela, 
o Embaixador Britânico Sr. Roger Westbrook.

 O Dr. Sampaio plantou um feto arbóreo, cortou acácias e 
etiquetou a árvore no meio do relvado. O Presidente da 
República até comentou:  “Isto gosto de fazer...”

 Lord Mayor de Londres, Richard Nichols, planta uma tília em 
Monserrate em substituição duma que havia caído.

Junho Os Jardins de Monserrate abrem de novo ao público já com 
uma cobertura temporária sobre o palácio.

 Pedipaper organizado pela Associação.
 Associação recebe Medalha de Mérito Municipal.
 É apresentado um trabalho sobre Monserrate na Trienal de 

Sintra pela Arq. Glória Azevedo Coutinho.
Setembro A Associação organiza visita guiada à Quinta da Regaleira.
 Continua a acção de Mãos à Obra.
Outubro Almoço em casa do Dr. Paulo Marques com Presidente da 

Câmara de Sintra, Presidente do IPPAR, Presidente do ICN e 
Membros da Direcção afim de estabelecer planos para 
Monserrate.

1999
 Vários artigos nos jornais chamando a atenção para 

Monserrate e sobre futura Régie Cooperativa (A Pena, APN, 
Diário de Notícias, Agencia Lusa, Revista da TAP).

 Visitas guiadas (Martin Randall, Escola do Cartaxo 110 
alunos, International Women of  Portugal, Gardeners Circle, 
Espanha)

 Mãos à obra continuam em força.
Fevereiro Assembleia Geral onde temos de decidir se tomamos parte 

na Régie Cooperativa planeada para Monserrate. 
Abril William Cook vem a Monserrate. A Associação organiza uma 

visita guiada.
Maio Visita guiada organizada pela AAM à Beckford Society de 

Inglaterra que depois nos enviou donativo de £200 dizendo 
que “visiting Monserrate was an experience that many of  our 
Members remember vividly”.



Junho Noite Romântica em Monserrate – Convidados de Honra Lady 
Brenda Cook e Embaixador Britânico, Vice-presidente do 
IPPAR.

  Grande artigo na Caras sobre este evento.
É-nos entrega apenas o “texto” do relatório da Universidade 
de Évora coordenada pelo do Arq. Gonçalo Ribeiro Telles 
sobre a recuperação do Jardim.

Agosto  Carta enviada a Dr. Issuf  Ahmad, director Geral do Património 
e Presidência da República, Primeiro Ministro, Ministra do 
Ambiente, e Ministro da Culturas todos com ligação a 
Monserrate chamando a atenção para a degradação deste 
património e enviando um plano elaborado por uma comissão 
de arq. Paisagista, eng. Civil, gestor, historiador de arte, etc. 
para a recuperação do mesmo.

Setembro Entrevista à jornalista Sandra Carvalho de RTP – Programa 
Amigo Público.  

Outubro Palestra dada por Emma Gilbert e Carol Mason em Canning 
House, a convite da Anglo Portuguese Society de Londres, 
intitulada “Monserrate – A Garden for all Seasons”.

 Entrevista de Emma Gilbert à jornalista Silva Rato da CNL 
(Canal de Notícias de Lisboa) sobre Monserrate e os Amigos 
(há gravação).

 Régie Cooperativa continua por enquanto no papel segundo 
jornal A Capital. Monumentos estão em risco apesar de título 
mundial.

15 Outubro Um dos “Grifos” é roubado do portão de Monserrate. Grande 
artigo no Público com foto tirada por Clive Gilbert do grifo que 
restou. 

 Procede-se à cirurgia dos 4 Cupressos Lusitanica da entrada 
de Monserrate com o dinheiro recebido do Baile.

Novembro Artigos no Jornal a Pena e Público sobre o abandono de 
Monserrate com foto do estuque do tecto da entrada no chão. 
Comentários sobre possíveis queixas à Unesco. 

 Newsletter publicada pela AAM onde mostra o Palácio 
coberto com plástico.

Dezembro Emma Gilbert admite que os Amigos possam apresentar 
queixa à Unesco. Edite Estrela, Presidente da Câmara de 
Sintra comenta ao Jornal A Pena: “por muito respeito e 
consideração que tenha pela AAM e pela Sra. D. Emma 
Gilbert, os portugueses sabem tratar do seu património... e 
ela é livre de fazer o que entender”.

 Palestra sobre Monserrate por Andrew Bull e Emma Gilbert 
na Universidade Católica – Porgrama de Mestrado de Ciência 
Politica.

 Mãos à Obra continuam com alunos do Saint Julian’s e 
crianças da paróquia de Colares.



2000  
O horror da cobertura do Palácio – meia rasgada – faz aflição.
É lançado o livro para crianças “O Tesouro de Monserrate” de 
Sofia Vilarigues. Esta escritora foi muito apoiada pela 
Presidente da AAM quando preparava o texto. O livro está 
bem feito e é interessante para as crianças.

Janeiro São colocadas as placas comemorativas da cirurgia das 
árvores da entrada de Monserrate.

   Mãos à obra é noticiada no jornal da Embaixada dos 
EUA.

Fevereiro Visita guiada pela Arqt. Cristina Castel-Branaco organizada 
ao Jardim Botânico da Ajuda (70 pessoas) com charanga da 
GNR seguida de almoço na Estufa Real (42 pessoas) com 
preço muito especial para os Amigos.

Março Engº José Sócrates, Ministro do Ambiente, comenta sobre 
Monserrate ao Jornal A Pena.

 Notícia publicada em que Paulo Serra Lopes vai gerir Pena e 
Monserrate

 Emma Gilbert faz conferência sobre Monserrate à escola 
básica EB23 Castanheiros de Caneças (mais de 50 alunos).

 Assembleia Geral – no Hotel Tivoli Sintra com explicações do 
Eng. João Appleton sobre o restauro do Palácio. 

 Visita guiada a Monserrate por Gerald Luckhurst à 
International Dendrology Society.  Cerca de 35 convidados de 
todo o mundo incluindo Nova Zelândia, França, Itália, Holanda 
e Inglaterra.

Abril Mais notícias sobre degradação de Monserrate no Anglo 
Portuguese News Visita guiada ao “Worshipful Company of  
Gardeners de Londres.

 A AAM continua a politica de aquisição de espólio. Desta vez 
uma série de fotografias a preto e branco dos jardins e 
palácio tiradas por João Nogueira.

Maio  Conferencia sobre Monserrate por Emma Gilbert no ISLA.
 Visita guiada para os Amigos de Monserrate à Quinta do 

Ramalhão.
 Visita guiada a Monserrate à Escola Básica Castanheiros – 

Caneças- cerca de 90 alunos.
 Visita guiada a Monserrate aos turistas da agência de viagens 

Martin Randall com Carol Mason.
 Artigo publicado no New York Times “The Sophisticated 

Traveller” on mencionam Monserrate.



 Dia de Monserrate festejado com uma “Aventura em 
Monserrate”.  Jogos, tarefas de equipa e lanche. Cerca de 40 
pessoas.

Maio Carta do Presidente da República à Presidente da AAM 
dizendo que lamenta não poder estar presente no evento 
“Aventura em Monserrate” o que lamenta por várias razões “É 
bom estar no parque usufruindo da sua incomparável beleza 
e da companhia solidária de tantas pessoas, irmanadas nas 
mesmas preocupações. Porque representa mais um esforço – 
que bem merece ser secundado – dos Amigos de Monserrate 
e da sua incansável Presidente, Senhora D. Emma Gilbert, em 
prol da dignificação do Parque”. 

 A AAM recebe donativo de usd 25.000 de um casal 
estrangeiro amigo de Monserrate (que quis ficar anónimo) 
para limpeza das infestantes e cirurgia de árvores do talhão 
abaixo do Palácio. 

Junho Parques de Siintra – Monte da Lua, S.A. é criada. Presidente 
da PS-ML, Paulo Serra Lopes, dá entrevistas ao Jornal “A 
Pena” dizendo que vai tomar as rédeas.

 Parques de Sintra – Monte da Lua entra em força.
 Mais uma visita guiada a Monserrate pelo Gerald Luckhurst e 

Anne Woolston – aos turistas da firma “Any Event”.
 É lançado o livro “O Tesouro de Monserrate” de Sofia 

Vilarigues. A Emma Gilbert apoiou a escritora explicando e 
guiando.

Julho UNESCO preocupada com Sintra.
Agosto Com um generoso apoio de um casal amigo de Monserrate, a 

Associação encomendou a limpeza das infestantes logo 
abaixo do Palácio.

Setembro Emma Gilbert dá entrevista à RTP (jornalista Sandra 
Carvalho). Passou na tv no dia 5 de Setembro.

 PS-ML começam programa “Assim Sintra”.
 Emma Gilbert faz visita guiada a mais estrangeiros.
Outubro Gerald Luckhurst escreve sobre Monserrate no Anglo-

Portuguese News
 e artigo a ser publicado no Dendrology Society Magazine.
Novembro UNESCO vem a Sintra e recomenda um plano de gestão para 

zona classificada e um grande cuidado na conservação dos 
valores patrimoniais e naturais. Edite Estrela mostrou-se 
esperançada que para alem dos investimentos municipais os 
5,5 milhões de contos da nova empresa Parques de Sintra – 
ML travem a degradação na Pena, Monserrate e Capuchos. 

Dezembro Paulo Serra Lopes garante que a fachada e a cobertura do 
Palácio de Monserrate serão restuaradas. Mas é preciso 
saber para quê... Maximizar a capacidade de fruição do 
palácio. Foi instalada a sinalização. A AAM ajudou na 



tradução para inglês afim de evitar erros – trabalho efectuado 
por Gerald Luckhurst e Emma Gilbert.   
Emma Gilbert dá entrevista ao Jornal A Pena onde comenta 
os últimos 5 anos e onde lamenta que os fetos arbóreos 
plantados tenham sido deixados morrer por falta de rega, 
azulejos roubados, estuque da entrada do palácio caído...

2001
Janeiro Foi mostrado o filme “O Destino” de Georges Pallu (1923) na 

Cinemateca especialmente para os Amigos de Monserrate. 
Foi servido um buffet antes da exibição do filme. Este foi 
filmado em Monserrate e Félix Ribeiro conta até que o filme 
terá impressionado tanto o Visconde de Monserrate que ele 
terá comprado uma cópia. A actriz foi Palmira Bastos. A AAM 
fez com que houvesse um pianista a acompanhar este filme 
mudo.

 Prepara-se site da AAM na internet, patrocinada por Bruce 
Dawson.

 Andy Bull, antigo headmaster do colégio de Saint Julian’s, e 
membro da direcção, dá uma palestra a Associação 
Arqueológica do Algarve sobre Monserrate.

Fevereiro Visita guiada ao Museu de Odrinhas pelo Directo. É em 
Odrinhas que estão os três sarcófagos etruscos de 
Monserrate.

Março Gonçalo Ribeiro Telles lamenta em entrevista ao jornal A Pena 
que o seu projecto para Monserrate esteja ainda na gaveta.

 Assembleia Geral da AAM no Hotel Tivoli Sintra com a eleição 
dos novos membros da Comissão Directiva:  Emma Gilbert, 
Hugh Crispin Stilwell, Bernardo Pacheco de Carvalho, Jorge 
Maria de Mello, Andrew Bull, Sérgio Rau Silva e Teresa 
Barreto de Mello Gonçalves Ernst.
Conselho Fiscal José António de Mello, William south e Peter 
Mollet.

Maio São instaladas pela PS-ML as casa pré-fabricada de 
atendimento ao visitante.

 A AAM põe anúncio em revista inglesa sobre o roubo do grifo 
do porto.

Abril Emma Gilbert guia Ester Janmaat e Olaf  de Wit da Cameo 
Media para realizarem vídeo sobre Monserrate.

Maio Visita guiada Special Tours – Fine Art Collectors Fund.
 Visita guiada Royal Horticultural Society. Veio Bill Cook 

descendente da Família Cook.
 Visita guiada ao Director do jardim Botânico de Bona – 

Wolfram Lobin.
Junho o jornal Público pública artigo sobre Associações onde a AAM 

é incluída. 



  Reunião sobre o futuro das manhãs de Mãos à Obra. Foi 
decido acabar com as Mãos à Obra.

Julho Conferência pela Arqtª Rita Theriaga Gonçalves sobre os 
Jardins de Monserrate para os Amigos. Foi salientado que “as 
acções pontuais em Monserrrate não chegam – é essencial 
um plano de conservação”. Esta palestra foi muito divulgada 
nos média.

Setembro É publicado artigo sobre Monserrate na Revista Municípios e 
Regiões, onde Emma Gilbert lamenta que o Palácio ainda 
esteja “mal” coberto por tapumes.

Outubro João Freitas e Emma Gilbert fazem visita guiada aos Amigos 
de Monserrate com temas de poemas Bocage, etc.

 A AAM organiza visita a Itália – Toscânia – “Medici Villas and 
Gardens”.

 
Visita guiada por Emma Gilbert à Embaixadora de Inglaterra 
recém chegada e a seus amigos.

Novembro Castanhas e água-pé e visita guiada pelo Prof. Fernando 
Catarino a Monserrate.

 Emma Gilbert dá entrevista à Revista Xis sobre ser voluntário 
hoje e fala sobre Monserrate dizendo entre outros pontos que 
“esperam ter uma actuação mais coordenada com os PS-ML.

Dezembro Tarde Inglesa em Monserrate - com exibição de um filme “The 
Great Garden of  England” do National Trust.  Seguido de um 
chá tipicamente inglês organizado por senhoras Amigas de 
Monserrate.
Visita a Monserrate pela “Inventura” e Emma Gilbert.

2002
Março Emma Gilbert faz uma conferência na Dulwich Picture Gallery 

“Beckford’s Garden in Monserrate” por ocasião da exposição 
“William Beckford 1760-1844: An Eye for the Magnificent.

 Começa a luta da Câmara para ter mais poder na Parques de 
Sintra.

 Visita guiada à “Worshipful Company of  Gardeners of  
London” por Gerald Luckhurst e Emma Gilbert.

 Emma Gilbert dá entrevista site na internet “Mulheres em 
Foco”.
Assembleia-geral.

Abril  Visita guiada a 26 Australianos – Gippsland Travel.
Maio Artigo por Gerald Luckhurst no APN comparando Monserrate 

e La Mortola.
Junho Concerto no Palácio Nacional de Sintra (Palácio da Vila) na 

Sala dos Cisnes. “Música e poesia” Primeira audição de 
composições de William Beckford pela Orquestra Sinfónica 
Juvenil composta por músicos não profissionais com idades 



entre os 16 e 22 anos. A AAM adquiriu uma cópia das 
partituras do espólio de William Beckford.

 Em entrevista ao Jornal A Pena, Emma Gilbert insiste na 
importância e urgência do restauro da cobertura do Palácio 
de Monserrate.

 Após o concerto os Amigos organizaram um jantar 
Beckfordiano no Hotel Lawrence.

Agosto A CMS vai assumir maioria na Parques de Sintra.
Outubro Visita guiada por Emma Gilbert a Monserrate aos 

participantes no congresso da Volonteurope.  Seguida de 
palestra “Beckford and Monserrate were Meant for Each 
Other”.

Novembro Grande artigo no Jornal de Notícias apelando para o restauro 
urgente do Palácio de Monserrate.

Dezembro Cantigas de Natal Tradicionais pelo grupo The Sixteen no 
Centro Olga Cadaval em que parte das receitas destinam-se a 
repor os Grifos do Portão de Monserrate.

 Jorge Sampaio vai descerrar os novos grifos que afinal não 
aparecem...

2003 
Março Artigo no Portuguese Review sobre Monserrate.
 Artigo do Gerald Luckhurst no APN sobre Monserrate.
 Artigos em vários jornais pondo em causa gestão de Paulo 

Serra Lopes.
 Assembleia-geral da AAM e eleição de novos corpos sociais.
Abril Visita organizada para os Amigos à Quinta da Fonte pertença 

do Embaixador José Cornélio da Silva.
 Artigo no Diário de Notícias lembrando vinda a Portugal de 

Eduardo VII e sua ida a Monserrate.
 Artigo no Expresso “Monte da Lua sob suspeita”.
Junho Vista guiada a Monserrate – com visita à nova Sede da AAM 

nos jardins.
Setembro Várias visitas guiadas a estrangeiros incluindo Nicholas 

Hamlton Fletcher descendente de Francis Cook. Deram 
fotocópias do livro de Vera Ryder filha mais velha de Herbert 
Cook – intitulada “The Little Victims Play – An Edwardian 
Childhood”.

Outubro “Um dia à Descoberta de Monserrate” para os Amigos – 
Crianças, Pais e Avós. Com piquenique na Sala das Colunas.

Novembro Fim-de-semana com conferencia “The Romantic English 
Garden” e Workshop “Garden Design through the Ages” por 
Caroline Holmes. Historadora, garden designer e dprodutora 
de várias series de televisão e rádio no Reino Unido Caroline 
Homes faz conferências sobre Jardins desde os Estados 
Unidos ao Japão.



 Vários artigos nos jornais sobre futuro restauro de 
Monserrate e gastos irregulares na PS-ML. Também 
informação sobre novo Administrador António Abreu e 
redução de gastos na PS-ML.

Dezembro Primeiro-ministro Durão Barroso elogia publicamente a 
Associação Amigos de Monserrate pelo seu trabalho e 
interesse ao longo dos anos durante a inauguração da nova 
Biblioteca de Sintra e foi-lhe entregue o livro Árvores de 
Monserrate.

  
2004
Janeiro Artigos sobre Lisboa e Sintra (Monserrate) na revista Homes 

& Gardens
 e sobre futuro restauro de Monserrate no APN.
 Visit guiada pela Prof. Arqt Paissagista Teresa Andresen à 

exposição na Gulbenkian de que é Comissária “Do Estádio 
Nacional ao Jardim Gulbenkian”.

 Em circular informamos que o Palácio de Monserrate irá ser 
restaurado.

 Artigo no Público informa que os pavilhões pré fabricados em 
frente de Monserrate, Pena etc irão ser retirados.

 Artigo no APN por Malcolm Jack onde fala de Beckford.
Fevereiro Começa O RESTAURO DO PALÁCIO

Grande artigo no Jornal de Notícias sobre o restauro de 
Monserrate e os Amigos.
Artigo no Jornal “O Correios” intitulado “Amigos de 
Monserrate preservam património”.  No texto dizem “poucas 
palavras mas muito trabalho”…

 Artigo no Publico sobre telhado de Monserrate e Emma 
Gilbert é entrevistada.

 Artigo no Garden Writers Guild onde mencionam os Amigos 
de Monserrate.

Março  Artigos no Público sobre visita da Unesco a Sintra –“ 
procuram retirar parques de Sintra de prolongada agonia”.

Abril Assembleia Geral onde fala Arq. Maria José Freitas sobre o 
restauro do Palácio.

Maio AAM continua com a aposta de mostrar Quintas privadas em 
Sintra apenas aos Associados. Desta vez foi a Penha Verde – 
muita gente ficou de fora...

 Visita guiada a Sir Richard Storey, Presidente de Hillier 
Gardens and Arboretum. 

Julho Recital de musica clássica na Sala das Colunas em 
Monserrate. Solo e Duetos sobre o Amor Por Karen Gilbert 
(soprano) Carolyn Steel (mezzo soprano) e Caroline Jaya-
Ratnam.



 Grande artigo no “The Burlington Magazine” sobre a colecção 
dos Cook escrito por Elon Danziger.  A Emma Gilbert ajudou 
fazendo uma visita guiada a Monserrate, cedendo fotos, etc.

Agosto Palácio de Monserrate vai abrir ao Publico – artigo no Jornal 
de Notícias

 Convite de Fernando Seara para Conferencia de Imprensa na 
Sala da Música do Palácio de visita guiada ao Palácio.  

 Artigo no Jornal de Notícias fala de Fernando Seara que, ao 
lado de Emma Gilbert, disse “Conseguimos fazer o fim de 
uma história de decadência”.

 É assinado Acordo entre a AAM e PS-ML sobre recuperação 
do Vale das Rosas.

Setembro Grande artigo na Visão sobre Monserrate e a Associação
 Artigo sobre Monserrate no Independente, Jornal O Correio, 

Jornal de Sintra e Expresso (mencionam a AAM).
 Circular aos Associados informa da abertura do palácio
 Entrevista à SIC de Fernando Seara, Mª José Freitas (arq) e 

Emma Gilbert.
 Artigo no Expresso sobre Monserrate onde mencionam a 

Associação.
Outubro Jornal O Correio entrevista Emma Gilbert – “Uma ponte entre 

culturas”.
 Visita aos Jardins do Porto guiada pela Arqt. Paisagista 

Teresa Andresen
 para os Amigos de Monserrate (cerca de 16 Associados).
Dezembro Visita guiada por Gerald Luckhurst ao local do antigo Roseiral 

e almoço.
O Palácio fica com iluminação nocturna – Artigo no Correio 
da Manhã

2005
Janeiro Artigo no Público sobre fraude com cheque na PS-ML e 

dívidas contraídas.
Fevereiro Visita guiada a International Women of  Portugal (cerca de 

30).
Março Assembleia-geral – eleições corpos sociais – mostra de um 

vídeo sobre os Jardins perdidos de Heligan. 
Abril Visita guiada ao Deutsche Gesellschaft fur Gartenkunst un 

Lanschaftsplanung de Berlin.
Maio Mãos à obra no roseiral – trabalhando para salvar as poucas 

roseiras que sobreviveram.
 Visita guiada à Quinta da Bemposta de Roland e François 

Baudry com lanche e palestra e demonstração sobre os 
pássaros da Serra de Sintra pelo ornitólogo Eng. Pedro 
Henriques Professor na Soc. Portuguesa de Estudo das Aves.



Junho Pequena Palestra sobre Monserrate na Casa de Retiros de 
Santo Inácio ao grupo “Retreats Beyond Dover – cerca de 20 
pessoas.

 Visita de Diplomatas de 27 Países ao património da Unesco – 
Monserrate.

Julho Visita do Vice-presidente da Dendrology Society Philippe de 
Spoelberche a Monserrate – guiada por Gerald Luckhurst e 
Emma Gilbert.

 Festeja-se o “Dia da Rosa em Monserrate” com palestra por 
Dr. Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal do 
Funchal e dono de uma Quinta de Rosas na Madeira.

 Visita guiada a International Women of  Portugal por Emma 
Gilbert e Pepperrell Crofoot.

 Visita de Sua Alteza Real o Príncipe Khalid Al-Faisal bin Abdul 
Aziz a Monserrate. É recebido pela Ministra da Cultura, 
Presidente do IPPAR, António Abreu (PS-ML), Gerald 
Luckhurst, Bernardo Pacheco de Carvalho, André Dourado e 
Emma Gilbert entre outros.

 Grande artigo sobre Monserrate na “Revista da Grande Área 
de Lisboa

Outubro Passeio por antigos caminhos dos Jardins descrito por Walter 
Oates em 1923.

Novembro “Amigos de Monserrate transformam comida em rosas com 
ajuda de Andersen” segundo artigo no Público de 25/11/05.

 No primeiro domingo do advento comemoram-se os 200 anos 
do nascimento de Hans Christian Andersen que visitou 
Monserrate quando veio a Portugal em 1866.  

 É servido um almoço dinamarquês, são lidos alguns contos 
em português e dinamarquês, contada em power point a 
história da vida de Andersen e seguida de um recital de 
violino por Peter de Vries.

 Andrea Vale dá entrevista à revista “Caras” com Monserrate 
como pano de fundo.

Dezembro Grande artigo no Diário de Notícias acerca de Sintra onde 
Emma Gilbert é entrevistada e diz que nos últimos dez anos, 
“se poderia ter feito mais” apelando mais uma vez para que 
haja de facto uma “entidade responsável e 
responsabilizável”.

2006 
Janeiro Artigo no jornal Público informa sobre infiltrações no Palacio
 Monte da Lua com nova administração
Fevereiro Visita guiada a Monserrate por Emma Gilbert a membros da 

Embaixada Britânica.



Março Visita guiada a Monserrate por Emma Gilbert a membros da 
Association dês Parcs et Jardins de France (cerca de 20 
pessoas).

 Assembleia-geral com palestra por Doutor Nuno Vassallo e 
Silva, director Adjunto do Museu Calouste Gulbenkian 
intitulada “Encontros de Civilizações”.

 Dia Mundial da Floresta organizado pela PS-ML com apoio da 
AAM.

Abril Visita à Quinta de São Bento em Sintra (século 12 com capela 
restaurada) e que pertenceu a Francis Cook.

Maio Arq. Paisagista Teresa Andresen e Presidente da Ass. Amigos 
de Monserrate, Emma Gilbert, falaram sobre Pena e 
Monserrate na Casa Veva de Lima (casa cheia).

 Rosário Alvellos e Emma Gilbert vão a Coimbra para assistir 
ao congresso dos Jardins Medievais.

 Visita guiada a amigas da Rosário Alvellos (cerca de 12).
Junho Emma Gilbert faz palestra em Londres, sobre o “Espírito de 

Monserrate” para a Anglo Portuguese Society em Canning 
House (cerca de 90 convidados) “Monserrate Yesterday, 
Today, Tomorrow or The Spirit of  Monserrate”.

 Mariana Castro escreve sobre Monserrate para revista 
inglesa.

Julho Aproveitando o recital de piano em Monserrate organizado 
pelo Festival de Sintra, a Associação organizou um “Jantar 
Musical”. Cerca de 100 convidados.

Agosto Visitas guiadas por Emma Gilbert ao presidente da Lógica 
CMC e a Charles Sebag Montefiori (Trustee do National Art 
Collectors Fund) e sua família, que ofereceu cópia do 
catálogo da “Cook collection” – livro raro e importante para o 
espólio da AAM.

Outubro Outono em Monserrate – Exposição de Arte na Natureza 
seguida de Workshop de Chapéus e Histórias ao Natural com 
o contador Jorge Serafim.

 Visita guiada a Tessa Brewer, Lady Mayoress de Londres, 
recebida pelo Prof  Lamas e Emma e Clive Gilbert e guiada 
por Gerald Luckhurst.  Pedido feito pela Embaixada do Reino 
Unido.

 Marcação de caminhos no roseiral. 
 
2007
Abril Conferência de D. Manuel Clemente sobre o Hospital de 

Todos-os-Santos iniciando um ciclo de conferências sobre os 
proprietários de Monserrate. No final actuou um grupo coral 
de Colares na Capela.

 Assembleia-geral com eleições de novos corpos sociais.



Dezembro Conferência do Professor José Augusto França sobre 
“Devisme, Monserrate e o Romantismo”.

2008
Março Fim do restauro da biblioteca.
 Entrega dos tritões para serem colocados no portão de 

Monserrate.
Abril Assembleia-geral, comunicação de Mafalda Mello e Castro 

sobre “Monserrate e os Mello e Castro” e conferência de 
Historiadora Ana Cannas sobre “A Família Mello e Castro e as 
suas ligações políticas: o vice-rei António de Mello e Castro 
(1663-1670)”.

Maio Visita guiada ao jardim e apresentação da peça “O urso” de 
Tchekov pelo grupo de teatro da Escola Secundária Padre 
Alberto Neves.

Outubro Concerto de guitarra portuguesa por Jorge Tuna e Durval 
Moreirinhas seguido de lance no Palácio de Monserrate. 

Novembro Conferência da Professora Maria Laura Bettencourt Pires 
sobre “William Backford e Portugal”.

Dezembro Workshop de culinária “Chá à Inglesa” orientado por Graça 
Castelo Lopes destinado a angariar fundos para a compra de 
roseiras.

2009
 Continuam as obras de restauro do Palácio.
Fevereiro Plantação de mais de 200 roseiras no “Vale das Rosas”.
Maio Visita guiada ao Vale das Rosas com actuação do grupo 

musical Discantus na Capela.
Junho Assembleia-geral e conferência da Arquitecta Glória de 

Azevedo Coutinho sobre “Monserrate uma obra vitoriana em 
Sintra”.

 Foi editada a publicação “Contributos para a História de 
Monserrate – Ciclo de Conferências” com os textos das 
diversas conferências sobre os diversos proprietários de 
Monserrate efectuadas entre 2006 e 2009.

Julho Início da recuperação do “México” feita pela Monte da Lua.
Novembro Visita guiada ao México e Vale das Rosas por Gerald 

Luckhurst e Professor Fernando Catarino.
  Workshop de culinária sobre “cozinha gourmet” orientado por 

Graça Castelo Lopes.
Dezembro Workshop sobre arranjos de mesa de Natal e travessas 

orientado por Bigotte Chorão.
 Renovação do site da AAM.


