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 A loja da Casa da Ínsua é também um museu 

A Loja da Casa da Ínsua assume, para além do Museu, dos vários núcleos museológicos autónomos e da própria 

Casa, também como mais um pólo adicional de interesse museológico, através da composição de peças históricas 

da Casa da Ínsua não só como acervo expositivo mas também integradas como expositores dos produtos da loja. 
 

Vale a pena a descoberta pois a escolha é múltipla e merece bem admirar algumas peças que são deliciosas… 
 

O grande armário expositor dos produtos da quinta, inclui 

uma coleção de frascos com amostras de produtos da sua 

produção, que abarca a integral dos cerais, frutos secos e 

afins. Esta coleção tem a particularidade de ter sido realizada 

para apresentação na primeira Exposição Internacional do 

Porto, no Palácio de Cristal, construído expressamente para 

esta ocasião em ferro e vidro, na linha do icónico Crystal 

Palace londrino. Este belo e elegante edifício seria demolido 

em 1951, para a construção da nave circular em betão 

armado que hoje conhecemos como Pavilhão Rosa Mota.  
 

Esta tão típica coleção preservada em originais frascos de forma cónica, após a passagem pela exposição 

internacional no Palácio de Cristal manteve-se, em seguida, exposta na Casa da Ínsua, com a curiosidade de, 

durante as décadas seguintes, se promover a renovação dos produtos que estavam no interior dos frascos, que 

assim eram substituídos por outros iguais. A tradição seria quebrada após a morte do último fidalgo, em 1964, com 

os 100 frascos a manterem-se inalterados até hoje. 

 

Esta visita ao passado incluí ainda vetustas latas de azeite da produção da quinta, com a marca Quinta da Ínsua, 

antigas garrafas de aguardente, garrafas de vinho com a identificação ALBQe, garrafas envolvidas com palhinha, etc 
 

Na base do armário pode ser 

admirada a “biblioteca” de tipos de 

madeira da quinta, outra curiosidade 

bem demonstrativa do rigor que 

sempre a Casa da Ínsua pôs na 

inventariação e catalogação dos 

seus produtos e que neste 

mostruário integra 60 tipos de 

madeira diferentes. Que neste índex 

começam na amoreira do papel, 

magnólia e choupo e vão até à 

romanzeira, ao chorão e à hera. 
 

Outra área de interesse presente na loja é o sector do mobiliário, com a exposição de 

diversificados tipos de móveis que vão de mesas, cadeiras e bancos, espelhos, 

aparadores e outros pequenos móveis da mais diversa índole, incluindo uma máquina 

de costura a pedal.  
 

Também os baús e grandes malas de viagem dos mais diversos modelos não podiam 

faltar nesta Casa que tanto viajou. Curiosa a marca de uma das malas, de fabrico 

norte-americano, com patente registada e com a designação de ser “inquebrável”. 
 

Nesta ampla diversidade, referência ainda para um pequeno trenó em madeira, 

vocacionado para passeios na neve, acessório indispensável nas viagens de lazer. 
 

Mensão especial para uma robusta secretária que, do lado de trás, 

integra um autêntico organizador de gestão com gavetas dedicadas a 

cada um dos principais temas da boa planificação da atividade, como 

por exemplo: Vales; Copiador e ofícios; Folhas de férias; Férias 

pagas; Arrendamentos; Foros e Rendas; Contas pagas; Avisos e 

recibos; Deve e haver; Carimbos; Sobrescritos; Sobrescritos 

impressos; Correio e caminhos-de-ferro; Papel timbrado; Papel de 

marca; Papel Almasso liso; Papel Almasso quadriculado; Papel 

Almasso pautado; Papel in 4º; Papel in 8º; Papel de desenho. 
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Lista de madeiras 

Xiloteca 60 espécies 
 

1 – Amoreira do papel 

2 – Magnolia 

3 – Choupo do Canadá 

4 – Sabugueiro 

5 – Mespilo 

6 – Ameixoeira 

7 – Pereira 

8 – Sorveira 

9 – Cedro do Bussaco 

10 – Ailanto 

11 - Magnolia Yulan 

12 – Pinheiro bravo 

13 – Tília 

14 – Faia 

15 – Bagueira 

16 – Medronheiro 

17 – Pecegueiro 

18 – Austrália 

19 – Roseira do Japão 

20 – Buxo 

21 – Catalpa 

22 – Photinia 

23 – (falta) 

24 – Accacia 

25 – Oliveira 

26 – Freixo 

27 – Diospiros 

28 – Azevinho 

29 – Cerejeira 

?? – Cedro 

31 – Eucalypto robusta 

32 – Azereiro 

?? – Vinhatico nacional 

34 – Castanheiro 

35 – Platano 

36 – Carvalha 

37 – Amieiro 

38 – Carvalho 

39 – Salgueiro 

40 – Accacia de espinhos 

41 – Azereiro L 

42 – Eucalypto globulos 

43 – Olaia 

44 – Amoreira branca 

45 – Larangeira 

46 – Tangerineira 

47 – Macieira 

48 – Chamaccyparis plumosa 

49 – Nogueira 

50 – Negrilho 

51 – Choupo 

52 – Loureiro 

53 – Cypreste 

54 – Damasqueiro 

55 – Pinheiro manso 

56 – M?lura aurantica femina 

57 – Alfarrobeira 

58 – Romanzeira 

59 – Chorão 

60 – Hera 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de rameiro 

Frutos gordos (oleaginosas) 12 tipos 
 

1 – Amendoa Verdial Rebola 

2 – Amendoa Malhada 

3 – Amendoa Bartholomeu 

4 – Amendoa Morgada 

5 – Amendoa Verdial espalmada 

6 – Amendoa Cornicabra 

7 – Avelã Commum 

8 – Avelã Purpurea 

9 – Avelã de Provence 

10 – Amendoa Malga Pequena 

11 – Amendoa Molar 

12 – Amendoa Malga Grande 

13 – Noz de quatro quinas 

 

 

 

 

 

Cereais e leguminosas 100 exemplares 
 

    trigo 

    milho 

    milheto 

    milho miúdo 

    milho painço 

    milho híbrido 

    milho rei 

    cevada 

    centeio 

    aveia 

    sorgo 

    feijão preto 

    feijão vermelho 

    feijão rosa 

    feijão branco 

    feijão manteiga 

    feijão frade 

    feijão catarino 

    feijão mungo 

    feijão bragançano 

    feijão terrestre 

    feijoca 

    favas 

    ervilha 

    lentilha 

    grão de bico 

    tremoços 

    grainha de uva 

 

Plano da secretária/organizador 
 

A - Papel Almasso liso; Copiador e ofícios; Avisos e recibos;  

     Sobrescritos impressos; Papel in 4º; 
 

B - Papel timbrado; Arrendamentos; Carimbos; Papel de marca;  

     Férias pagas; 
 

C - Vales; Contas pagas; Sobrescritos; Almasso quadriculado;  

      Papel in 8º; 
 

D - Folhas de férias; Deve e haver; Foros e Rendas;  

     Almasso pautado; Correio e caminhos-de-ferro; 
 

E - Papel de desenho 

 

 

 

 

 

Estrangeiros 
 

   Beans Golden wax 

   Beans Warderell´l Kudney Wasc 

   Beans Burpees Stringless Green 

   Beans Suttans Warterpine 

   Bush Beans – Extra Early Reo Valentine 

   Bush Bransolntfle 

   Mangetout de Saint Faire 

   Harricot Blanc Geant Sans Parchenain 

   Harricot Empéreur de Russie 

   Harricot Beur “Roi des Mangetout” 

 

 

 

 

 

Espécimes vegetalis 
 

   Caracol 

   Cavalo-marinho 

 

 

 

 


