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Sabia que … 

 

Explorações e vivências – Sinta e viva a Natureza 

Etapa Sinta a Natureza 

 

Etapa Viva a Natureza 

  

Tema | Estação: 2- Heróis da Guerra Peninsular| Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da 

Boavista) 

Local: Rotunda da Boavista - Porto 
 
Ciências envolvidas: Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, Educação Visual e História 

Autores: Alunos da turma 1º TRRB - Andreia Machado, Bruna Moreira, Gustavo Fernandes, Rafael 
Moreira e Fabiana Cerejo. 

 

…  o monumento da região central da Praça Mouzinho homenageia os heróis da Guerra 

Peninsular? 

 

A Praça Mouzinho de Albuquerque, também conhecida como Rotunda da Boavista, data 

do início do séc. XX. Na sua região central, é possível observar o Monumento aos Heróis 

da Guerra Peninsular, da autoria do escultor Alves de Sousa e do arquiteto Marques da 

Silva. Este é composto por dois patamares ligados entre si e 12 metros de altura. 

O jardim envolvente, um dos jardins românticos oitocentistas do Porto, foi desenhado 

inicialmente pelo jardineiro paisagista Jerónimo Monteiro da Costa tendo sofrido algumas 

transformações nos anos 1950 e 2004. 

Neste amplo espaço verde, situado numa zona nobre da cidade do Porto, existe uma 

considerável diversidade de elementos arbóreos, nomeadamente, camélias, 

liquidâmbares, braquiquitos, tílias, palmeiras de leque, entre outras. 

Desloque-se até ao centro da praça e contemple o monumento aos Heróis da Guerra 
Peninsular. Identifique os elementos e os materiais que o constitui. Saiba um pouco mais 
sobre o significado deste monumento em [1]. Atente à repetição do elemento feminino 
nos grupos escultóricos localizados na base.  
Identifique algumas espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas presentes na Praça. Utilize 
o seu smartphone e as aplicações PlantNet e iNaturalist.  
Ilustre um aspeto observado no jardim que lhe tenha despertado uma especial atenção.  
 
 
 

Feche os olhos e atente aos estímulos envolventes. Registe a sensação térmica do espaço. 

Se ouviu algum ruído de animais ou um cheiro particular tente identificar o que será/qual 

é a sua origem. Ainda com os olhos fechados, estique os braços e se tocar em algum 

objeto tente identificá-lo. 

 



Diálogo de saberes – Compreenda a Natureza 

 

Para saber mais   

O que significa o leão e a águia no topo do monumento aos Heróis da Guerra Peninsular? 

O que significa o elemento feminino em todos os grupos escultóricos localizados na base 

do monumento? 

Que características reconhece neste jardim?  

A maioria das espécies são autóctones ou exóticas? 

Encontrou alguma espécie invasora? 

 

 

[1] Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular -  

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5466  

[2] Árvores indígenas - https://www.icnf.pt/api/file/doc/adcdbb835d1a032a  

Floresta Autóctone Plantar e Valorizar -  

https://www.youtube.com/watch?v=lraLbxcNMwY 

[3] Guia prático para a identificação de plantas invasoras em Portugal - https://digitalis-

dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/35203/1/Guia%20pratico.pdf  

[4] Rotunda da Boavista / Praça Mouzinho de Albuquerque - https://ambiente.cm-

porto.pt/parques-e-jardins/rotunda-da-boavista-praca-mouzinho-de-albuquerque  

[5] Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (Porto) -  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_aos_Her%C3%B3is_da_Guerra_Peninsular_(Porto)  

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5466

