
Fábrica de Neve
da Serra de Montejunto



História

Localizada na serra de Montejunto e classificada como
Monumento Nacional em 1997, a Fábrica de Neve,
também designada como Real Fábrica de Gelo é uma
estrutura tecnológica única, em Portugal, dedicada ao
fabrico do gelo natural.

As primeiras informações relativas à construção da fábric
 de neve datam de 1741. Novos hábitos de consumo
(na corte ou entre as classes mais ricas) de bebidas geladas
ou de gelados, a partir dos séculos XVI-XVII levaram a que,
em 1782, um dos mais importantes proprietários desta
unidade de produção de gelo natural - o neveiro Julião
Pereira de Castro, ordenasse obras de ampliação na fábrica. 

A laboração desta fábrica estendeu-se até 1885.



Centro de Interpretação
da Real Fábrica do Gelo

Única, de entre um conjunto de elevações próximas de Lisboa, 
a Fábrica do Gelo em Montejunto (comparada com outras
geleiras, em França ou Espanha) oferecia as melhores
condições climatéricas para a congelação da água durante
o Inverno. O facto de Portugal ter um clima mais ameno
faz que com a Fábrica de Neve se tenha, na época,
num complexo técnico e cultural mais vasto. 

Considerado como um caso único, pela originalidade das
suas estruturas e razoável estado de conservação, o Centro
de Interpretação da Real Fábrica do Gelo explica não só o
funcionamento do complexo, ou seja, todo o processo de 
fabrico do gelo, de armazenamento e respetivo transporte, 
como também a história da Real Fábrica de Gelo,
desde a sua construção até aos dias de hoje.



Fábrico do gelo natural

Para o fabrico do gelo natural, a Fábrica de Neve é composta 
por três áreas funcionais: a de extração de água; a de fabrico 
do gelo e a do armazenamento e expedição do gelo.

Área de elevação e distribuição da água

Constituída, atualmente, por dois poços: uma casa da nora e 
um tanque reservatório (151 ml de água), tinham como função 
elevar e armazenar a água a distribuir pelas geleiras.



Tanques de congelação ou geleiras

Conjunto de tanques de pequena profundidade organizados 
sequencialmente, de forma a permitir que a água circulasse 
entre as várias geleiras. Era nestes tanques que se colocava
a água (cerca de 10 cm a 15 cm de altura) a congelar.
Após a obtenção do gelo fazia-se a sua recolha (partido e 
amontoado com rodos) antes do nascer do sol, sendo depois 
transportado para os poços de armazenamento.

Poços ou silos de armazenamento
de gelo e área de expedição

Esta área integra: dois poços de armazenamento (o maior com 
346 m3), onde o gelo era compactado de modo a evitar gran-
des perdas; uma sala onde se cortava e embalava o gelo e um 
poço onde se armazenava o gelo preparado a ser expedido.
A produção de gelo natural da fábrica de neve destinava-se a 
abastecer Lisboa, tanto a corte, como alguns cafés, nomeada-
mente o Martinho da Arcada. 

O transporte do gelo era uma operação difícil devido à inexis-
tência de caminhos rápidos. Para atenuar esta dificuldade, a 
casa real passava mercês aos neveiros para fazerem o trans-
porte da neve, que neste caso se realizava pela encosta sul da 
Serra de Montejunto até ao rio Tejo e daí até Lisboa.




