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Resumo 

  Esta dissertação tem como objectivo o estudo do Sistema de Vistas do Parque da Pena, em Sintra, 

e pretende conduzir-nos a uma proposta de optimização do mesmo sistema de vistas.  

  Para atingir uma proposta que fosse adequada foi necessário realizar uma pesquisa histórica sobre 

o Parque da Pena, que nos levou até ao ano de 1816, ano em que nasceu o seu mentor, o rei D. Fernando, e à 

época histórica e artística do Romantismo. O enquadramento biofísico efectuado, crucial na maior parte das 

intervenções paisagísticas, permitiu conhecer melhor o lugar e chegar a várias conclusões. 

  Assim, concluiu-se que o Parque da Pena foi criado numa época em que a Natureza era um ponto 

fundamental da vida do Homem e em que uma vivência de sentimentos e sensações sublimes nessa Natureza 

faziam do homem um ser realizado. A plantação intensa efectuada no Parque está de acordo com os cânones 

da época em que foi fundado. Mas também as sensações de espanto e contraste estariam bem presentes, 

situação que se foi perdendo ao longo dos anos no Parque da Pena, pois o avançado estado de crescimento da 

vegetação esconde possíveis vistas espantosas, que iriam contrastar imensamente com a intensidade do 

arvoredo.  
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Abstract 

  This paper aims to study the views in the Pena Park, in Sintra, Portugal, and it pretends to get to a 

proposal of optimization of the views system. 

  First of all we made a profound historic and artistic research about the Pena Park which let us 

now about the period of Romanticism and the author of the Project, the King Fernando II, Prince of Saxe-

Coburg-Gotha. Then the research was about the biophysical aspects of the Park, which are very important in 

any Landscape Architectural project. 

  The conclusions of the research in order of studding the views are that the Nature was an 

important point in the Romantic philosophy and that the idea of sublime was fundamental. The intense 

plantation made in the Pena Park is in accord with the thinks of the nineteenth century but also the sensations 

of surprise and contrast would have been very presents. Although, over 200 years, some trees have gotten 

extremely big sizes and the abandoned situation of the Park at some point cause a profusion of trees without 

maintaining. This situation caused the hide of the possible views over many points that would be, at the 

moment, the presence of sublime in an English Garden like Pena Park is. 
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Extended abstract 

  This paper is about to study the Views System of the Pena Park in Sintra, Portugal. 

  This Park had started to be built in 1838 when Fernando of Saxe Coburgo Gotha came to Portugal 

to marry the queen, Maria II. Fernando II, who later also became king of Portugal, after the death of the 

queen in 1853, was born in 1816 in Germany. In his childhood he got to know about the ideas of the 

romantic German philosophy which were absolutely in expansion at that time in Germany. This philosophy 

defends that Nature is the material aspect of God and that man needs it to his own realization as a human 

being. The romantic philosophy also appreciates the dark side of things such as the night, the death, the 

moon as signs of the transcendental and as a relation of the celestial and the terrestrial.  

  The many authors, who talk about this subject, as Nature lovers, proclaim the proliferation of the 

building of Gardens and Parks. Goethe is the prime example, who built his own garden in Weimar. The 

many parks in which D. Fernando grew up, such as Reinhardsbrunn, Rosenau and Stolzenfels certainly 

influenced his character. 

  When D. Fernando came to Portugal these ideas were absolutely unknown. The French Invasions 

and the Civil War left the country ruined and Art was left abandoned. Besides his military and governmental 

function the king also found time to do what he really liked: the growing of plants, and the exercise of art as 



a designer, painter and singer. But the masterwork of the king would be the construction of a German 

Romantic Park in Portuguese land.  

  It was during the honey-moon passed in the Sintra Vila, that D. Fernando first saw the Convent of 

Our Lady of Pena in the top of the mountain of Sintra. He immediately recalled the Castles in Germany with 

their enormous parks and had the idea of building one with revivals of the Moorish and Neo-Manuelino 

styles.  The Park would be, as the German ones, a translation of the Sublime. This idea is based in that 

the beauty isn’t the only way of causing pleasure, but also what is usually taken as ugly or dangerous can 

cause a double sensation of horror and pleasure to the soul, which is highly appreciated by the romantics. 

Situations such as cliffs, abrupt descents, caves, waterfalls and wild vegetation are always present in the 

romantic parks.  

  So, the Pena Park was built since 1838 till the death of D. Fernando in 1885. It means that the 

king was constantly planting new plants or building new constructions. Many of these constructions were 

located in places obviously placed to enjoy the views. After the death of D. Fernando, the park was 

sometimes left abandoned which resulted in the wild vegetation simply obstructing the possible views in the 

Park. As the spirit of the Florence Charter, these views should be maintained as an element of an historic 

garden. 

  After an analysis of the views it can be concluded that there is a focal element in the Park which 

is the Palace. This is explained by the intention, full of meaning of the mentor to relate this place with the 

Mont Salvat and the Klingsor Gardens. Several views were considered in the Park, mainly the ones from the 

belvederes or from stopping places, but also the ones that are in high places or in priority walking tracks. The 

views that were considered in the Park are: 1 – The Temple of Columns above the Palace; 2 – The Temple of 

Columns above the Giant; 3 – The track between the Temple of Columns and the Giant; 4 – The throne of 

the Queen above the Palace; 5 – point 1 – The course nearby the fetus cultures; 5 – point 2  - The course 

nearby the foetus cultures; 6 – The course to the High Cross above the Palace. 

   The proposal of intervention goes through the cut of the vegetation which is closing some view, 

because the conduction of the plant was not appropriated to let the view opened. The new views, as an 

opened place in the middle of the wild vegetation will make a sensation of contrast, and even of the «ha-ha» 

which works like a surprise effect, very proper of the sublime idea present in the Romantic Gardens. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 
  Sintra é um concelho litoral situado na Área Metropolitana de Lisboa. As características 

singulares da sua serra, globalmente conhecida, atribuíram-lhe, em 1995, a elevação a Paisagem Cultural 

da UNESCO, incluída na classificação de Património Mundial. Esta categoria de Paisagem Cultural exige 

um conjunto excepcional de situações, quer naturais quer culturais, que em Sintra são evidentes, por um 

lado pela imensa florestação da serra e por outro pela enorme profusão de quintas e sítios históricos que 

atestam a presença humana desde tempos remotos. «Paisagens culturais: são bens culturais e representam 

as obras conjugadas do homem e da natureza» (Sintra, Património da Humanidade, 1995). As 

características geográficas e topográficas da serra confiam-lhe uma situação de transição entre o 

«Portugal Mediterrâneo» e o «Portugal Atlântico» (Ribeiro, 1998), com o encontro entre estas duas floras 

distintas, e um clima singular causado pela elevação montanhosa e proximidade do mar, que permitem 

uma profusão imensa de espécies exóticas, tornando esta serra de uma enorme diversidade florística. 

(Sintra, Património da Humanidade, 1995) 

  A Paisagem Cultural de Sintra é bem representada nos 270 ha que constituem o Parque da 

Pena, que, como jardim histórico, «é uma composição arquitectónica e hortícola com interesse para o 

público pelo seu ponto de vista histórico ou artístico» (ICOMOS, 1982, p. 2). Segundo a Carta de 

Florença registada pelo ICOMOS, a aparência do jardim histórico reflecte o perpétuo equilíbrio entre as 

estações do ano, o crescimento e a degradação da natureza e o desejo do artista e do operário em 

manterem-no permanentemente inalterado. A sua preservação deve seguir as regras específicas que são o 

objectivo da dita carta. (ICOMOS, 1982, p. 2) 

  O Parque da Pena constitui um local de forte identidade cultural, onde, sobre os rochedos 

graníticos de uma serra calva, foi plantado um parque segundo o gosto oitocentista, em comunhão com 

um Palácio e com a restauração de um castelo medieval. 

  Gregotti (1975), esclarece de que maneira o interesse pelos jardins históricos enriquece o 

exercício da Arquitectura Paisagista. Segundo o autor: «o que descobrimos da história é um conjunto de 

valores capazes de nos ajudar a dar um sentido, uma direcção ao nosso caminhar para a construção da 

história futura, partindo do presente». 
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1.1. Introdução ao Estudo das Vistas do Parque da Pena 

 

  Dos cinco sentidos: visão, audição, olfacto, paladar e tacto, o homem é mais conscientemente 

dependente da visão para seguir o seu caminho no mundo. É pois um animal visual. A maioria das 

pessoas prefeririam perder um dos outros sentidos do que a visão. 

  A visão humana evoluiu no ambiente arbóreo da floresta tropical, onde é mais importante ver 

do que desenvolver o olfacto por exemplo. Por isso a maioria dos primatas adquiriu grandes olhos 

enquanto o focinho encolheu para permitir uma vista desimpedida. De todos os mamíferos apenas o 

homem e alguns primatas possuem visão colorida. Além disso o homem possui visão estereoscópica, que 

apesar de limitar o campo visual, permite a visão binocular, isto é, ver os objectos a três dimensões (Tuan, 

1974, pp. 5-6). 

  Desta forma se compreende a importância da visão na percepção de um espaço ou de uma 

paisagem. Assim, este trabalho debruça-se sobre o estudo das vistas do Parque da Pena por se considerar 

um elemento crucial na apreensão do espaço e porque o sistema de vistas do Parque foi um elemento 

crucial na construção do mesmo e se encontra de momento deteriorado ou negligenciado. A situação 

topográfica, constituindo vários cumes consideravelmente altos, permite vistas espantosas, e que esses 

cumes, nomeadamente o do Palácio, sejam vistos de variadíssimos locais.  

  O desenho romântico presente no Parque da Pena, idealizado pelo rei. D. Fernando II, passa 

por uma florestação intensa, numa relação apaixonada com a natureza, transformando o espaço numa 

visão do sublime, com passeios românticos, vistas, grutas, templos, obeliscos, assim como cataratas lagos 

e bancos para a contemplação destes objectos, (Jellicoe, 2006, p. 233) acompanhados de situações de 

contraste como descidas íngremes e perigosas e aparições espantosas por entre o arvoredo serrado. 

Walpole escreve no século XVIII que ninguém o informara de que num olhar deveria ver um palácio, 

uma vila, uma fortificação e templos em locais elevados (Jellicoe, 2006, p.235).  

   Conclui-se que originalmente se considerava a importância dos contrastes e dos efeitos de 

surpresa entre os cenários criados no Parque. No entanto, os quase 200 anos da sua existência e a falta de 

manutenção do mesmo em certos momentos da história, levaram a que a dinâmica da paisagem se fizesse 

sentir e a vegetação atingisse dimensões descontroladas, ameaçando as relações visuais de interesse e que 

neste momento se encontram obstruídas ou ameaçadas por exemplares arbóreos de grande porte. 

1.2. Objectivos 

 

  O objectivo do presente trabalho é elaborar uma proposta de optimização do sistema de vistas 

do Parque da Pena, que pretende entender quais as relações visuais de maior interesse e assumir uma 

situação de restauro das mesmas.  
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  Considerando de grande importância a manutenção dos jardins históricos, e sendo o seu 

material principal a vegetação, impõem-se substituições imediatas e constantes, e um programa de 

renovação periódica a longo prazo (podas e replantações com especímenes maduros), procurando a 

preservação do jardim numa condição inalterada. (Carta de Florença, 1982, p. 4) Esta atitude para com o 

Parque da Pena não foi sempre respeitada, dificultando neste momento todo o processo de restauro. 

3.1. Metodologia 
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Capítulo 2 – Enquadramento histórico 
 

2.1.  Situação Política em Portugal no Início do século XIX 

2.1.1.  O clima conturbado antes da chegada de D. Fernando II 
 

  A situação política em Portugal no início do século XIX, antes da chegada de Fernando de 

Saxe Coburgo Gotha, pode ser caracterizada como instável e conturbada. Desde 1807, com as primeiras 

invasões francesas e a saída da corte de D. João VI para o Brasil, que o país atravessava uma fase de 

descontentamento popular, já influenciado pelos movimentos pré-republicanos do centro da Europa. O 

fim da Guerra Peninsular só se verificou em 1814 e as suas consequências tiveram repercussões sociais e 

económicas duradouras, uma vez que impediram o desenvolvimento económico em Portugal e Espanha, 

ao passo que a França e a Inglaterra puderam continuar os seus, aumentando muito o atraso de Portugal 

em relação aos países mais avançados da Europa (Saraiva, 1993, pp. 303-318). 

  Em 1820, a ausência do rei e a influência dos ideais franceses, levaram a uma revolução que 

tinha como mote a implantação de um sistema constitucional que retirava ao rei a possibilidade de 

qualquer intervenção activa (Saraiva, 1993, p. 340). Assim se dizia nessa data, tal era o estado da 

situação: «[…] sendo muito para recear que, se as coisas assim continuarem, desapareça brevemente dos 

mares a bandeira portuguesa» (Saraiva, 1993, p. 331). 

  D. João VI regressa então do Brasil com intenções de apoiar as causas liberais, o que o coloca 

numa situação de conflito com o seu filho D. Miguel que fazia tenções de restabelecer a monarquia 

absoluta e abolir a Constituição. Com a morte de D. João VI, a coroa passa para a sua filha D. Isabel 

Maria, devido à ausência de D. Pedro, seu legítimo herdeiro. Este abdicou dos direitos à coroa na sua 

filha mais velha, a princesa D. Maria da Glória, que tinha que esperar atingir a maioridade (Saraiva, 1993, 

pp. 357-373). 

  Em 1828, D. Miguel desembarca em Lisboa, aclamado como «el-rei absoluto», representando 

o reverso da causa apoiada por D. Pedro como liberal protector da Carta Constitucional. A violência da 

monarquia de D. Miguel apressou o seu fim e coincidiu com o regresso de D. Pedro a Portugal, por 

ocasião da abdicação da coroa do Brasil. Inicia-se então a Guerra Civil que terminará com a vitória liberal 

em 1834. À paz seguiu-se um período de instabilidade e sobressalto político que iria prolongar-se até 

meados do século (1851), pois os problemas mantinham-se, a popularidade de D. Pedro encontrava-se 

debilitada e a situação económica destroçada (Saraiva, 1993, pp. 376-391). 

  Nesse mesmo ano a rainha Maria da Glória assumiu o papel de regente, apesar de ter apenas 

15 anos. Casou com o príncipe Augusto de Leuchemberg, que morreu passados dois meses (Saraiva, 

1993, p. 392). 
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2.1.2.  D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha 

 

  Entretanto, na distante Viena de Áustria, nascia no ano de 1816 o príncipe Fernando Augusto 

Francisco António Kohary de Saxe-Coburgo-Gotha, (Teixeira, 1986, p. 5) no seio de uma família 

numerosa e onde se vivia um ambiente saudável (Carneiro, 2009, p. 27). 

  Durante a infância, este aristocrata do centro da Europa, para além dos ensinamentos normais 

que cabem aos que têm a ventura de nascer em meios como este, passando pelas mais variadas disciplinas 

como a História, Matemática, Ciências Naturais, Geografia, Religião, e Línguas, teve ainda a 

possibilidade de ter uma educação como artista, aprendendo desde cedo o Desenho, a Escultura e a 

Música (Teixeira, 1986, p. 17). 

  Foi ao lado dos seus primos Alberto e Ernesto, que o príncipe Fernando passou, em longas 

temporadas ou curtas visitas às suas residências de Rosenau, Kallenberg, Ketschendorf e Reinhardsbrunn, 

grande parte da sua infância. «A família deslocava-se a Gota e aos seus domínios de Ketschendorf e 

Reinhardsbrunn» (Castel-Branco, 2001, p. 69). Viriam a consolidar uma relação que foram sempre 

alimentando ao longo das suas vidas como soberanos, trocando impressões ou apoiando-se mutuamente, 

em vários momentos de conturbação (Castel-Branco, 2001, p. 70). 

 

Figura 1 – O Castelo de Reinhardsbrunn         Figura 2 – Os Lagos do Castelo de Reinhardsbrunn 

     

   

  Certamente influenciado pela época em que nasceu, em que os ideais românticos transmitidos 

por autores como Goethe apregoando um nova e intensa relação com a natureza no seu estado mais puro, 

levaram a que se reflectisse em D. Fernando uma procura constante desta natureza descoberta em tenra 

idade. Goethe nasceu em Weimar. Mais facilmente compreenderemos o entusiasmo do príncipe por este 

autor, se soubermos que «a distância é curta e o caminho fácil entre Gota e Weimar» (Castel-Branco, 

2001, p. 69). Também o marcaram profundamente as paisagens da sua terra natal, de grandes florestas e 

castelos remodelados ao gosto do despontar do romantismo alemão (Castel-Branco, 2001, p. 71). 
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  Aliado à ventura de ter nascido no centro da arte e cultura do século XIX, tinha também uma 

personalidade admirável, razões que o levaram a ser considerado uma personagem distinta. Casimiro 

Gomes da Silva ao descrevê-lo dizia que tinha D. Fernando «Testa ampla, de homem inteligente. No 

conjunto, expressão a um tempo majestosa e cheia de bondade» (Quintas, 2001). Também o conde do 

Lavradio, seu contemporâneo, o descreve com os mais honrosos elogios: «tive então a ocasião de 

conhecer de perto o elevado carácter, excelente educação, distintas qualidades e virtudes d’este príncipe, 

notando desde logo em sua majestade um decidido amor de justiça e de verdade». E um diplomata que 

conheceu D. Fernando e teve oportunidade de entrar mais na sua intimidade, descreve-o como um homem 

«muito inteligente, corajoso, moderado nos gastos e com um carácter reservado, a sua educação tinha-o 

preparado mais para senhor da corte e artista do que para futuro soberano e homem de Estado» (Alviella, 

1869, p. 38-42). 

  Estas descrições dão provas da elevada consideração em que era tido este príncipe alemão, que 

viria a ser chefe de Estado como soberano de Portugal, apesar de a sua educação ter sido a de um artista 

aristocrata (Castel-Branco, 2001, p. 70). 

2.1.3. O casamento de D. Maria II e do Príncipe Consorte 

 

  Após a morte do marido de D. Maria II, tratou-se do novo casamento para a rainha, tendo sido 

escolhido o príncipe Fernando de Saxe Coburgo Gotha por se ter tido em conta que pertencia a uma 

família reinante de prestígio. Assim, D. Fernando II chega a Lisboa em 1836, para casar com D. Maria II, 

rainha de Portugal, ele que chegou a ser um dos reis mais nacionalistas da nossa História, sempre 

empenhado em exaltar o país. Em 1837 nasce o herdeiro do trono, e com isso surge uma lei que atribui a 

D. Fernando o tratamento de rei consorte, sendo também nomeado comandante-chefe do exército 

(Saraiva, 1993, p. 392). 

  Durante a vida de D. Maria II, D. Fernando foi sempre um pai extremoso, tendo até chamado o 

seu preceptor da infância para auxiliar na educação dos seus filhos. Era também um excelente marido, 

procurando sempre atenuar os ciúmes de sua mulher, que via na cordialidade de D. Fernando para com as 

damas da corte, uma afronta perigosa. Dava longos passeios em família pelos jardins do Palácio da Pena, 

procurando criar nos filhos o gosto pela natureza (Teixeira, 1986). 

  Em 1853 a rainha D. Maria II morre com apenas 34 anos, do parto do seu décimo primeiro 

filho. Como o herdeiro do trono tinha apenas 16 anos, as Cortes nomearam o rei consorte para regente do 

reino até que o herdeiro legítimo atingisse os 18 anos. Consolidou-se assim o clima de paz política, pois 

nenhum incidente grave perturbou a vida portuguesa durante esta regência que terminou com a aclamação 

de D. Pedro V em 1855 (Saraiva, 1993, p. 421). Após a morte da rainha, D. Fernando decidiu ficar a viver 

em Portugal, recusando as coroas da Grécia e da Espanha. Por ser um político hábil mas também por dar 

largas ao seu gosto pela arte, ficou conhecido como o Rei-Artista. Esta designação refere-se à atenção 
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dada à arte mas também à forma astuciosa como exerceu a sua acção política, decisiva em vários 

momentos (Teixeira, 1986). 

  Assim, a «portugalização» de D. Fernando não se processou no mau sentido como é costume 

esperar, mas por outro lado, devido à sua forte carga cultural, soube fazê-lo da melhor maneira, 

acentuando o melhor que havia no nosso país, e em relação a ele próprio, resultando num apuramento de 

carácter (Teixeira, 1986, p. 5). 

2.1.4.  O clima político durante a vida de D. Fernando II em Portugal 

 

  D. Fernando não encontrou uma situação política estável nem fácil de gerir quando chega a 

Portugal em 1836. No entanto saberá lidar com os problemas de uma maneira que estava muito longe dos 

ideais portugueses da altura mas que se viria a revelar, mais tarde, de um enorme bom senso.  

  Desde a aclamação como rainha, em 1834, até à sua morte em 1853, que D. Maria procurou 

defender a Carta Constitucional e evitar o regresso à Constituição de 1822. Porém, fazia-o com base num 

orgulho desnecessário, que seu marido procurava desvanecer, defendendo a inevitabilidade de uma 

Regeneração e de uma vitória burguesa. Alexandre Herculano refere-se à época de 1847-1859 como a 

«lenta aspiração das classes populares» (França, 1987, p. 215). 

  Logo em 1836, dá-se a que ficou conhecida como Revolução de Setembro, quando milhares 

de populares desiludidos com as esperanças acalentadas durante a guerra civil, resolvem juntar-se para 

receber os deputados eleitos do Norte. As tropas enviadas para dispersar a manifestação acabaram por se 

lhes juntar. O Governo demitiu-se e a rainha entregou o poder a um grupo de liberais (Saraiva, 1993, p. 

394). 

  Como consequência desta revolução, a rainha sendo forçada a jurar a Constituição 

democrática de 1822, quis demitir o Ministério e restaurar a Carta Constitucional. 

  «Da liquidação do Setembrismo surge um homem de invulgar capacidade política: Costa 

Cabral, que abraçara a causa liberal. Durante cerca de dez anos seria em torno da sua personalidade que 

iria desenrolar-se toda a cena política portuguesa» (Saraiva, 1993, p. 402). 

  Em 1838 surge uma nova Constituição, como um compromisso entre o espírito monárquico da 

carta e a pureza democrática de 1822. Entretanto, as dificuldades mais graves ameaçavam a acção do 

Governo: a violência não cessara desde o termo da Guerra Civil e havia um grande atraso em relação à 

Europa.  

  Entre 1846 e 1847 ocorrem duas revoltas intituladas a «Maria da Fonte» e a Guerra da Patuleia 

(Castel-Branco, 2001, p. 106), que tinham como objectivo pôr fim ao cabralismo. Mas um acontecimento 

vindo do Paço Real iria mudar o rumo da situação: «a rainha pareceu ceder. […] mandou chamar ao paço 

o duque de Palmela e incumbiu-o de formar novo Governo» (Saraiva, 1993, p. 409).  Realizaram-se 

novas Cortes, e tal era o empenho da oposição em ganhar as eleições que a rainha (aconselhada por D. 
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Fernando) interveio colocando a autoridade do trono ao serviço de um dos partidos: preparou uma 

revolução inesperada contra o movimento popular Maria da Fonte pois « […] o povo não podia querer 

[…] que a Carta Constitucional da monarquia fosse envolvida na proscrição» (Saraiva, 1993, p. 412). O 

golpe palaciano não podia evitar a guerra civil que durou 8 meses.  

  A oposição a Cabral (o marechal Saldanha) derruba finalmente o Governo em 1851. A rainha 

e o Governo decidiram fazer frente à revolta, mas o rei D. Fernando, comandante-chefe do exército, fez 

tudo o que estava ao seu alcance para que o movimento da oposição triunfasse, daí veio a definitiva 

regeneração. Depois de 30 anos de debate triunfava o sistema da Constituição de 1822 (Saraiva, 1993, p. 

419). 

  A partir de 1851 regista-se o grande crescimento da economia mundial, sem quebras de ritmo 

até 1870. A evolução portuguesa, apesar do enorme atraso técnico em relação aos países desenvolvidos, 

segue as mesmas linhas gerais caracterizando-se este período pela paz política (Saraiva, 1993, pp. 415-

416). 

  Com a morte de D. Pedro V, em 1861, o trono passou para o seu irmão D. Luís. Este alternava 

no poder partidos adversários, como modo de apaziguar os ânimos, tendo levado a uma grande 

instabilidade política, principalmente em 1865 (Saraiva, 1993, pp. 423-424). 

  Em 1870 aquando do golpe militar de 19 de Maio, os jornais espanhóis relacionaram o gesto 

com negociações secretas que estavam em curso e que visavam a oferta do trono espanhol a D. Luís ou, 

hipótese que depois ganhou consistência, a seu pai, D. Fernando. Falava-se em «emboscada ou infame 

atentado contra a independência nacional». O rei consorte chegou a aceitar, em princípio, a candidatura 

ao trono de Espanha, fazendo, porém, a exigência de que a lei espanhola fosse modificada no sentido de 

dispor que a «sucessão no trono será fixada de modo que fique garantida a independência das duas nações 

peninsulares, não podendo em caso algum reunir-se as duas coroas numa só cabeça». A grande 

preocupação de D. Fernando foi tornar muito patente, que acima de tudo punha a independência 

portuguesa (Saraiva, 1993, pp. 426-428). 

  O ano de 1876 assiste ao arranque do movimento republicano. Os últimos anos da vida do rei 

D. Fernando são caracterizados pela tentativa política de unir o território português em África, desde a 

costa de Angola até à costa de Moçambique, projecto que se intitulou de “Mapa cor-de-rosa” (Saraiva, 

1993, pp. 463). 

 

 



 

 

18 

 

2.2. A História da Arte e da Arte dos Jardins no séc. XIX – O Romantismo 

2.2.1. A filosofia romântica 

 

  O pensamento do séc. XVIII na Alemanha será marcado pela filosofia de Kant. Este 

considerava que o único guia fiável do homem era a razão. No entanto iriam surgir na última década deste 

século novas exigências que punham em causa o racionalismo absoluto: «As exigências a que se referiam 

estas polémicas foram em geral as da fé e da tradição religiosa. A filosofia kantiana parecia muda ou 

hostil perante tais exigências, uma vez que era uma filosofia da razão: à razão se contrapõe então, como 

órgão de conhecimento, a fé, a intuição mística, o sentimento…» (Abbagnano, 1970, p. 211-212). 

  Estes novos pensamentos que surgiram principalmente com Goethe, mas também com outros 

autores, definiam que passava a ser a fé, e não a razão, o critério de definição do Homem. A influência da 

filosofia kantiana permite conhecer a função da razão e definir aquilo que a razão não abarca: a vida, o 

sentimento, a arte e a natureza. Nascia assim um novo mundo: o romantismo. O Romantismo entendia a 

razão como uma força infinita (omnipotente) que envolve o universo e que admite a existência de uma 

única matéria: Deus ou Natureza. Segundo Schiller «o universo é a manifestação ou revelação de Deus, 

o” hieróglifo de Deus”, e a única diferença entre Deus e a natureza é que Deus é uma perfeição indivisa, 

enquanto que a natureza é uma perfeição dividida» (Carneiro, 2009, p. 18). 

  Também Goethe estava convicto de que Deus e a Natureza eram a mesma coisa, ao afirmar 

que «Tudo o que o homem pode ambicionar na vida é que o Deus-natureza se lhe revele» (Carneiro, 

2009, p. 19). 

  Os filósofos da Natureza procuram enaltecer um Todo animado, considerando que a Natureza 

é espectáculo: «Ouvi os lamentos da minha filha desolada sobre o rochedo batido pelas vagas, os seus 

gritos eram agudos e repetiam-se sem cessar, e seu pai nada podia fazer por ela! Fiquei na praia toda a 

noite, via-a aos débeis raios da Lua, toda a noite lhe ouvi os gritos, o vento soprava e a chuva era 

torrencial. A sua voz enfraqueceu antes de surgir a manhã e acabou por se extinguir como a aragem da 

tarde na erva das rochas. Esgotada pela dor, morreu e deixou Armin só. A minha valentia na guerra 

passou, sumiu-se o meu orgulho de pai. Quando os temporais desceram da montanha, quando o vento do 

Norte empola as ondas, sento-me na praia rumorosa e olho para o terrível rochedo» (Goethe, 1853, pp. 

171-172). 

  É importante salientar a centralidade da ideia de Natureza na mentalidade romântica: «É, pois, 

pela última vez, que eu abro os olhos! Ah! Não mais verão o Sol, as nuvens, o sombrio nevoeiro 

encobrem-no para o dia inteiro. Sim, põe luto, ó Natureza!, o teu filho, o teu amigo, o teu bem-amado, 

está a chegar ao fim» (Goethe, 1853, p. 175). 
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  Todo o sentir romântico é evocador de qualquer coisa que ultrapassa a dimensão racional do 

Homem. Há no verdadeiro sentimento de oitocentos o chamamento a outras dimensões e a outras 

paragens que não são mais que necessidades de atribuir um sentido de totalidade a essa tensão vivida. 

  O homem romântico liga-se a Deus pela fé e à Natureza pelo sentimento; esta reflectia as 

angústias e emoções do indivíduo enquanto natureza: «Ah se soubesses exprimir o que sentes!, se 

pudesses exalar e fixar no papel essa vida que corre em ti com tanta abundância e calor, de maneira que o 

papel venha a ser o espelho da tua alma, como a tua alma é o espelho de um Deus infinito!...» (Goethe, 

1853,p. 10). 

 

2.2.2.  Os viajantes Românticos em Sintra 

 

  O Homem do século XVIII, procura reencontrar-se com a pureza e autenticidade que intui na 

natureza. O autor Gessner afirmava: «Eu amo os prados rústicos e os bosques selvagens. A natureza faz 

reinar na sua variedade confusa uma ordem escondida, conforme regras secretas da Harmonia e do Belo 

cujo efeito se faz sentir na nossa alma pela maior renúncia» (Quintas, 2001) 

  Assim, pelas suas características singulares, é fácil de entender porque foi a Serra de Sintra 

incluída na tournée romântica, como um dos locais de eleição, quer pela proximidade do mar, quer pelos 

penhascos escarpados e rochedos empoleirados nos cumes. 

  Já no ano de 1787, William Beckford, escritor  inglês que se  refugiou em Sintra, revela o 

fascínio fascínio pela natureza agreste e selvagem da Serra, que ditava a moda do Romantismo na Europa. 

Diz Beckford (1957, p. 139) no seu diário escrito em 1787 e 1788: «Há ali um pequeno terraço 

rectangular, sombreado por um fantástico sobreiro, de onde se descobre uma romântica vista de Sintra: 

altos arvoredos de variada folhagem, montes de raízes contorcidas e troncos de velhos castanheiros, de 

envolta com salgueiros de fresca e tenra folhagem verde e limoeiros carregados de frutos. E, ao alô desta 

cena agreste, três picos de rocha em agulha, sobre um dos quais, o do meio, se elevam os campanários e 

os muros de Nossa Senhora da Pena, convento de frades Jerónimos, frequentemente perdido entre as 

nuvens».  

  Também Lord Byron, poeta romântico que vivia em Sintra no ano de 1809, escreveu sonantes 

poemas dedicados à Vila: «Lo! Cintra’s glorious Eden/ The horrid crags, by toppling convent crowned» 

(Carneiro, 2009, p. 9). Byron acreditava numa reacção empática para com o cenário selvagem e referiu-se 

a Sintra como um «grandioso quadro de magia». As suas descrições depressa encheram os espíritos 

românticos da Europa. 

  Outros viajantes românticos visitaram Sintra e descreveram a paisagem com empenhado 

detalhe. James Murphy escreve: «Os sons e as vistas extensas que a caracterizam são muito favoráveis à 

reflexão, especialmente nos dias de tempestade em que os murmúrios das vagas e o sibilar da intempérie 
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enchem o espírito com uma melancólica tristeza. Para onde quer que viremos os olhos, a mente 

impressiona-se com as terríveis obras da Natureza: de um lado está o oceano distante, cuja superfície se 

mistura com o horizonte azul; lá em baixo o vale profundo assemelha-se a uma caverna majestosa; o 

aspecto despedaçado dos penhascos nos declives da serra, como se estivessem rasgados aos pedaços e 

emergindo de todos os lados do solo, ameaçam ao menos toque destruir a vila» (Carneiro, 2009). 

  Sintra é pois um local de que Richard Strauss dizia: «Hoje é o dia mais feliz da minha vida. 

Conheço Itália, a Sicília, a Grécia, o Egipto, e nunca vi nada, nada, que valha a Pena. É a cousa mais bela 

que tenho visto. Este é o verdadeiro Jardim de Klingsor, e lá no alto, está o Castelo do Santo Graal» 

(Sousa, 1951, p. 57). 

  Por estas razões, enquanto estratégias políticas tratavam do seu casamento com a rainha de 

Portugal, D. Fernando já se familiarizava com as paisagens portuguesas, nomeadamente do «Glorious 

Eden». Quando viu o convento da Pena, foi apenas uma confirmação das ideias que lhe tinham sido 

transmitidas pela literatura de viagens dos vários viajantes que passaram por Sintra. 

 

2.2.3.  O Romantismo Fernandino 

 

  A literatura associada à mentalidade romântica sensibilizou profundamente D. Fernando, 

nomeadamente a leitura das obras de Goethe, que têm grande eco nas suas atitudes. 

  No Werther é bastante evidente a preferência do campo em relação á cidade, sugestão seguida 

por D. Fernando na escolha das propriedades em que investiu: Necessidades, Mafra e Pena. Sendo esta 

uma personagem pessimista, representando uma geração desmoralizada, provoca em D. Fernando um 

ímpeto de contrariar esse «mal du siècle» (Carneiro, 2009, p. 30), encontrando grande motivação para 

construir, mudar e melhorar as propriedades que adquiriu. No Werther, a Natureza não representa só um 

espaço físico, mas é também o homem que nela habita, o que se reflecte claramente na paisagem criada 

por D. Fernando como adaptação do que profundamente sentiu nos espaços da infância e adolescência. 

Para o romântico, a paisagem implica a acção do observador e não é apenas um objecto de contemplação 

estética: em Goethe intui-se uma necessidade de intervenção na paisagem na busca da originalidade que 

caracteriza o génio. «Na mentalidade romântica a ideia de Natureza é central, não só como objecto de 

contemplação e imitação mas, essencialmente, como motivo para o entusiasmo e para o êxtase. Esta 

postura levará, inevitavelmente, à criação de uma teorética da genialidade que pretenderá explicar a 

radicalidade do indivíduo.» (Carneiro, 2009, p. 29). 

  No período até 1830, o tema da arte assumiu grande relevância em relação ao da vida, com o 

predomínio da figura de Goethe como impulsionador dos artistas.  

  A Alemanha, com Goethe e Schiller, negara a Revolução Francesa e investia-se numa 

evolução própria. Novalis era um dos intelectuais que defendia que a verdadeira revolução era a da mente 
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e defendia a romantização do mundo. D. Fernando é marcado pelas ideias reminiscentes nestes autores, 

acerca da mitologia, do secretismo e dos símbolos revelando-as na obra da Pena. «Os românticos 

revoltaram-se contra essas fronteiras rígidas colocadas ao Eu e contra os rígidos sistemas de defesa e 

deram voz, nos seus textos, às estruturas do desejo e da pulsão. Interessaram-se exactamente por 

vivências como a loucura, a doença, o delírio, a sensualidade e o ócio» (Carneiro, 2009, p. 31). Também 

Hoffmann vai fascinar imensamente D. Fernando com o recurso ao terror, através de fantasmas, ruínas, 

tortura, violência ou satanismo. Outros autores reclamaram a natureza perdida: «Lagos, montanhas, 

florestas, o canto dos rouxinóis, castelos misteriosos, noites de luar, são sempre os elementos recorrentes 

de uma imagem particular da natureza, que não constitui uma cópia de uma paisagem real, mas a imagem 

idealizada e a expressão de um estado de espírito ou alma» (Carneiro, 2009, pp. 32). 

  Outro dos autores muito apreciados pelo rei consorte é Schiller. Para este autor a única 

realidade que pode desvanecer o mal é a arte, ou de outra forma, o belo. Friedrich Schiller escreveu as 

Cartas Sobre a Educação Estética, estudadas com afinco pelos príncipes de Coburgo, que na sua vida 

adulta vão transmitir com determinação a urgência cultural e artística e a salvaguarda, valorização e 

enriquecimento do património. Para Schiller, só através da beleza «o homem pode auferir a possibilidade 

de fazer aquilo que quiser, a liberdade de ser aquilo que deve ser. Neste sentido, a beleza é uma segunda 

criação do homem. O estado estético é o ponto zero do homem físico e do homem moral, mas é ao 

mesmo tempo a possibilidade, a unidade e a harmonia de ambos» (Carneiro, 2009, pp. 18-19). 

  Também Franz von Baader interessou largamente ao rei consorte. Este afirma como teósofo, 

que conhecer é tomar consciência do conhecimento que Deus tem de nós e que é fundamental partir do 

ser que nos criou. Schelling, amigo de Baader, afirma que o artista é um mediador entre o humano e o 

divino e que isso é tudo quanto de mais digno e superior pode existir no homem. Este autor defende que o 

romântico representa uma matéria sentimental numa forma fantástica, onde sentimental significa o amor 

como substância infinita, portanto, tudo o que o homem pode tocar é apenas um sinal do infinito, do único 

e eterno amar que se traduz na plenitude da Natureza (Carneiro, 2009, p. 24-25). 

 

2.2.4.  O papel de D. Fernando II no Romantismo em Portugal 

 

  Quando D. Fernando chega a Portugal em 1836, as ideias românticas não eram ainda 

conhecidas entre nós. Aliás, desde 1807 com as primeiras invasões francesas, que a situação política 

decadente impedia a prática artística (Pereira, 1995, p. 155). Finda a guerra civil em 1834, seguem-se 

vinte anos de lutas até à Regeneração, onde os exilados contra a Liberdade procuram mover de alguma 

maneira a estagnação desconcertante. Estes foram os homens da primeira geração romântica, que 

começaram por publicar obras que aludissem ao movimento e procuraram educar as massas burguesas 

analfabetas (Carneiro, 2009, p. 36). 
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  Duas grandes personalidades impulsionadoras da tentativa de cultivar o país, estetas e 

historiadores, são Almeida Garret e Alexandre Herculano aos quais se iria juntar o príncipe consorte, na 

tentativa de conservação dos grandes monumentos portugueses (Batalha, Tomar, Jerónimos e Mafra) 

(Carneiro, 2009, p. 38). D. Fernando concedia um enorme apoio aos jovens artistas, comprando-lhes 

quadros, ou concedendo-lhes bolsas para irem estudar no estrangeiro «[…]coleccionava telas antigas e 

álbuns de gravuras, móveis, peças de ourivesaria e cerâmica, azulejos. Lançara desde os anos 40, o gosto 

do brique-à-braque […]» (Carneiro, 2009, p. 39), procurando evitar a fuga de peças com interesse, que 

por um preço miserável, passavam para o estrangeiro. 

  A educação que tivera em paralelo com a dos primos Alberto e Ernesto, que viriam a ser «o 

primeiro, soberano de Inglaterra, casando com Vitória (1819-1901), também prima direita, o segundo, 

duque de Saxe-Coburgo-Gota» (Castel-Branco, 2001, p. 70) permitiu-lhes transmitir este novo sentir às 

cortes dos países para onde foram viver, influenciando a arte, o experimentar de novas técnicas ou 

tornando moda o estudo da botânica e a arte de jardins, ideias que apesar da distância continuavam a 

trocar. Sem dúvida que a sua infância lhe permitiu tornar-se uma pessoa com um alargado feixe de 

interesses e de conduta exemplar, que se fazia notar «tanto na educação dos filhos, como no bom 

ambiente de família e na prioridade dada à cultura, arte e ao contacto com a natureza» (Castel-Branco, 

2001, pp. 70-71). 

  Ao longo destes vinte anos usa-se mais a expressão “arte em Portugal” do que “arte 

portuguesa”, pois como viria cedo a perceber Herculano: «o romantismo nacional por falta de bases 

filosóficas e de um passado cultural verdadeiramente estruturado, acabaria por mergulhar no caos» 

(Saraiva, 1993, p. 450). 

  Durante os anos subsequentes à morte de sua esposa, D. Fernando dedica-se ainda á educação 

dos filhos, à continuação do exercício do seu gosto pelos jardins e à ópera, que frequentava no S. Carlos 

ou que ele próprio organizava no Palácio das Necessidades, contando com a sua voz de barítono 

exemplar. 

  No ano de 1860, terminada a sua função como marido da rainha, educador dos filhos e 

regente, conhece Elisa Hensler, cantora de ópera no teatro de S. Carlos, muito frequentado pelo consorte 

(Carneiro, 2009, p. 55). Enamorando-se dela e vindo a casar, cumpre assim «a sua missão pedagógica» 

(França, 1987, p. 582) em Portugal.  

  O casamento de D. Fernando, com a que viria a ser a Condessa d’Edla, é entendido na 

perspectiva artística e sensível. Tendo decidido ficar a viver em Portugal, encontra esta alma feminina 

com quem partilha o gosto pelos jardins, pela música e pelas artes plásticas, podendo finalmente dar 

largas aos seus interesses pessoais, que iriam marcar o país que o acolheu pela beleza que encerravam 

(Carneiro, 2009, p. 55). 
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Capítulo 3 – A obra da Pena 
 

3.1.  A Obra Total 

3.1.1.  D. Fernando II e o imaginário romântico da Pena 

3.1.1.1. Lohengrin e a lenda de Parsifal 
 

  Ao visitar a Pena, Richard Strauss dizia: «Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Conheço 

Itália, a Sicília, a Grécia, o Egipto, e nunca vi nada, nada, que valha a Pena. É a cousa mais bela que tenho 

visto. Este é o verdadeiro Jardim de Klingsor, e lá no alto, está o Castelo do Santo Graal» (Sousa, 1951, p. 

57). 

  De facto, não é singular esta associação do conjunto da Pena à Lenda de Parsifal, mencionada 

na afirmação de Strauss. Segundo esta lenda, Titurel mandado por Deus, construíra um Castelo no Monte 

Salvat, para guardar o cálice do Graal ou da Última Ceia. Então um cavaleiro negro chamado Klingsor, ao 

ser impedido de entrar no castelo, resolve construir um jardim mágico, cheio de belas jovens que 

seduziam os cavaleiros que por ali passavam a caminho do castelo. Como poucos cavaleiros resistiam à 

tentação, o filho de Titurel, Amfortas, resolve enfrentar Klingsor, armando-se com a Santa Lança. 

Klingsor, envia a mais bela das donzelas, Kundry, seduzir Amfortas que não foi capaz de resistir. Então 

Klingsor, fere Titurel, com uma ferida que não cicatrizou, e apodera-se da lança. Um dia aparece no 

castelo um homem chamado Parsifal que sente pena do ferido e enfrenta Klingsor. Mais uma vez Kundry 

tenta seduzir Parsifal, mas este sentindo no seu corpo as dores da ferida de Amfortas, resiste à tentação. 

Por causa da pureza do seu coração a Lança não o atinge e os jardins de Klingsor desmoronam-se com 

grande estrondo. Parsifal volta ao Monte Salvat, com Kundry desencantada da submissão a Klingsor, cura 

Amfortas com a Lança e passa a guardar o Graal (Encyclopedia Britannica, 1768). 

  Outra lenda do ciclo arturiano, adaptada por Richard Wagner, é a de Lohengrin. Lohengrin é 

filho de Parsifal. Quando seu pai morre, fica como cavaleiro do Graal. O Graal é o objectivo da busca dos 

cavaleiros da Távola Redonda, único objecto capaz de devolver a paz ao reino de Artur. Os membros 

desta ordem são enviados em missões secretas a fornecer nobres a reinos que perderam os seus 

protectores. 

  Após a morte do duque de Brabante, o tutor de sua filha Elsa, Friedrich von Telramund, acusa-

a de ter morto o seu irmão Gottfried, reclamando para si o governo de Brabante. Interferindo, o rei 

Henrique der Vogler, manda vir a acusada que responde dizendo que em resposta às suas preces viu 

chegar em sonhos um cavaleiro para a salvar. O rei ordena que se celebre um julgamento de Deus. Elsa 

oferece a sua mão e a coroa de Brabante ao misterioso cavaleiro do seu sonho e ele chega então numa 

barca puxada por um cisne, defendendo-a da acusação e oferecendo-se para ser seu protector mas 
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avisando-a que se se casarem ela jamais lhe perguntará sobre a sua origem ou identidade. No entanto 

Elsa, instigada pela esposa de Telramund, acaba por não resistir à tentação. Então o cavaleiro misterioso 

declara-se enviado pelo Graal do castelo do Monte Salvat e que o seu nome é Lohengrin. Nisto parte 

numa barca, desta vez puxada por uma pomba, pois o cisne transforma-se no irmão de Elsa, Gottfried, 

supostamente desaparecido (Mayo, 1998, pp. 16-21). 

  Talvez fosse D. Fernando capaz de, tal como Strauss, ver nestas lendas uma inspiração para a 

Pena e na forma natural do monte, com o convento no alto, uma visão real do Monte Salvat. Talvez 

também por essa razão não perdesse uma apresentação desta ópera, o Lohengrin. «D. Fernando 

transforma a sua Pena numa possível exaltação do Graal e vai encontrar na sua ópera preferida, 

Lohengrin, a expressão operática daquilo que criou num espaço tão significativo para si» (Carneiro, 2009, 

p. 46). 

 

3.1.1.2.  A simbologia maçónica e o imaginário romântico 

 

  Na Pena, o príncipe alemão procura um significado que vá para além de uma paisagem 

constituída por certos elementos. O significado é mais profundo, vai para além do visível com a criação 

de um microcosmo composto pelos elementos que representam a forma como o Homem entende o 

mundo. D. Fernando procura assim evocar o seu «Glorious Éden» (Carneiro, 2009, p. 181). Segundo 

Cristina Castel-Branco (2001, p. 80) «A Pena transporta símbolos que pertencem às regras de tratados de 

arte de jardins, como a celebração dos heróis nacionais ou aludindo a grupos secretos em mensagens que 

os iniciados sabem revelar». 

  Para os românticos, a Natureza representa o ideal tornado visível, ou seja é a representação 

real da sua imaginação (Carneiro, 2009, p. 19). 

  No conjunto da obra encontramos uma grande variedade de símbolos dedicados aos 

descobrimentos portugueses e a D. Manuel I assumindo as formas do manuelino tardo-gótico. Esta 

simbologia invoca as viagens reais dos navegadores mas também uma viagem interior, inspirada na 

simbologia maçónica, através da qual se procura encontrar a iluminação interna e o despertar de uma vida 

interior profunda. Assim, encontramos no Palácio e no Parque da Pena, um proliferar da simbologia, 

praticamente em cada pormenor. 

  A valorização da paisagem que se nota na obra da Pena evoca a teologia da criação com a 

importância dada ao paraíso terrestre que implica uma harmonia com o espaço natural que é 

transcendente. O caminhante desse espaço experimenta uma aproximação a Deus, ao procurar uma 

superioridade moral e estética (Carneiro, 2009, p. 231). Para o homem que crê em Deus, os espaços 

dividem-se em sagrados e amorfos, estando os primeiros imbuídos de fortes significados, tornando-se 
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zonas privilegiadas. É o caso do espaço da Pena, que possui essas características devido ao aparecimento 

de Nossa Senhora da Pena no local (Carneiro, 2009, p. 234). 

 

3.1.2.  O Projecto de D. Fernando II 

 

  O convento de Nossa Senhora da Pena, da Serra de Sintra, era habitado desde a sua criação 

pelos frades Jerónimos, tendo sofrido profunda ruína com o terramoto de 1755, com as invasões francesas 

e com a guerra civil, tendo caído completamente no abandono, com a extinção das ordens religiosas em 

1834 (Castel-Branco, 2001, p. 41). «A Junta de Crédito Público fazia anúncio, a 3 de Novembro de 1838, 

que iria andar em praça ‘uma porção de Bens Nacionais, onde se encontrava o convento de Nossa 

Senhora da Pena, da Serra de Sintra’. Devendo entender-se que, além do edifício do convento, se 

incluíam também as ‘Casas de hospedarias juntas, e a cerca, que consta de limoal, terras de semeadura, 

pinhal e matos’. Com algum espanto foi arrematante o rei D. Fernando II» (Teixeira, 1986, p. 303). A esta 

aquisição iria anexar um ano depois as ruínas medievais do Castelo dos Mouros.  

  Aquilo que D. Fernando encontrou quando visitou a Pena pela primeira vez «As ruínas 

conventuais, os penedos e rochedos da serra, a proximidade do castelo medieval, a aridez da serra sem 

qualquer vegetação, a não ser a autóctone, e a lonjura do horizonte onde se avista o mar são condimentos 

essenciais para uma mente romântica como a do mecenas» (Carneiro, 2009, p. 62). Isso o levou a 

programar para este espaço um palácio, um parque e um castelo, numa verdadeira visão de conjunto. A 

novidade desta intervenção é a agregação, num todo, do património edificado e paisagístico, aspiração 

dos ideais românticos como constituição de um todo simbólico (Carneiro, 2009, pp. 99-100). 

  Dada a implantação do velho convento, num terreno escarpado, íngreme e rochoso, D. 

Fernando recorre a um engenheiro de minas alemão, o Barão von Eschwege, para concretizar a obra, 

nomeadamente ao nível dos percursos, das redes hidráulicas, dos túneis e da estabilidade dos terrenos. 

Segundo José-Augusto França (1987, p. 300), Eschwege começou por traçar um plano num estilo 

neogótico que foi contra a vontade do príncipe que tinha pensado numa construção mais livre, capaz de se 

inspirar nas mais variadas fontes. Por essa razão, resolve enviar o Barão numa viagem, uma verdadeira 

tournée romântica, que o levou ao norte, a Inglaterra, França e Berlim e também ao sul passando pela 

Argélia, Córdova, Sevilha e Granada. 

  Assim, reconhecem-se na obra «reminiscências de fortalezas feudais, adaptações do Convento 

de Cristo, em Tomar, toques árabes, ornamentos manuelinos», (Saraiva, 1993, p. 450) como invocações 

do passado, e ainda uma traça geral de castelo germânico representando as tendências da época. A obra 

resulta numa inserção quase perfeita sobre os cumes rochosos da serra, assumindo a mais perfeita 

continuidade e formando um conjunto de forte influência romântica. «De facto, parecem prolongar-se os 

cumes da montanha até rematarem em equilíbrio ideal e fusão completa com o Palácio. Não se reconhece 
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na Pena uma imposição à serra, bem pelo contrário, assume a mais perfeita continuidade» (Teixeira, 

1986, p. 89).  

Figura 3 - Construção da Ala do «Palácio Novo»   Figura 4 – O Palácio da Pena actualmente 

   

 

  É de salientar a influência dos castelos alemães no projecto da Pena, trazida pela vivência de 

D. Fernando nesses lugares que tanto o marcaram. O paisagismo inglês, que um dos exemplos mais 

eloquente é Stourhead, directamente influenciado pela pintura de paisagens idealizadas com os seus 

jardins pontuados de ruínas e rochas, penetram no conjunto, nomeadamente no parque. As remodelações 

feitas por Schinkel nos castelos de Ehrenburg e Rosenau são revistas no palácio da Pena bem como as 

ideias relacionadas com os seus jardins e parques. Também o Castelo de Stolzenfels, visitado pelo Barão 

von Eschwege durante a sua viagem à Alemanha, influencia a Pena, nomeadamente nas volumetrias do 

palácio, bem como os palácios de Babelsberg e Potsdam e jardins envolventes. Sabe-se de D. Fernando 

que «a visão que traz de uma Europa evoluída, com os seus jardins paisagistas, os seus hortos reais, 

sistemas de irrigação e aproveitamento de águas, as suas espectaculares estufas, como o Palmarium de 

Kew, dão-lhe a necessidade de inovar, melhorar, trazer para o país que virá a considerar seu, um conjunto 

de estruturas que se vão tornar fundamentais para ”respirar” e existir» (Carneiro, 2009, p. 99). 

Figura 5 – O Castelo de Ehrenburg          Figura 6 – O Castelo de Rosenau 
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Figura 7 – O Castelo de Stolzenfels  

 

 

3.2. O Parque da Pena 
 

3.2.1. Características biofísicas da Serra de Sintra 
 

Tabela 3.1 História da Terra 

Era Período Época Milhões de anos 

Cenozóico 

 

Quaternário 
Holocénico 

            0,1 
            1,8 
            5,3 
           23,8 
           34,6 
            56 

Plistocénico 
 

Neogénico 
Pliocénico 
Miocénico 

Paleogénico 
Oligocénico 

Eocénico 
Paleocénico 

Mesozóico 

Cretácico              65 
         
            145  
            208 

Jurássico 

Triásico 

 

  A serra de Sintra é um maciço eruptivo, formado no Cretácico, sendo «um acidente 

geomorfológico notável» e «constituindo sem dúvida, um elemento de diversidade no relevo da região» 

(Andresen, 1996, Anexo, s/n). É constituída essencialmente por granitos e rochas afins que se encontram 

sobre calcários e arenitos do Jurássico. Segundo G. Zbyszewski: «o granito da serra de Sintra é muito 

uniforme. Trata-se geralmente de uma rocha biotítica de grão médio com algumas diferenciações locais. 

Apresenta tendência calco-alcalina. Grande número de filões atravessam o granito» (Gomes, 1960). 

  A serra eleva-se a cerca de 500 m de altura, numa orientação ENE - WSW encontrando-se as 

altitudes máximas precisamente no Parque da Pena: 529 m a Cruz Alta e 528 m o Palácio. «Os declives 
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são particularmente acentuados», localizando-se «os mais acentuados (> 45%) entre os pontos de cotas 

mais elevadas da Serra, predominando contudo os declives acentuados (25-45%) e os moderadamente 

acentuados (15-25%). O parque traduz esta situação estendendo-se por uma sucessão de cabeceiras de 

linhas de água muito acentuadas, integrando contudo uma área significativa de declives suaves, localizada 

entre a ribeira da Feteira da Condessa e o Vale dos Lagos. Na área do parque domina a exposição 

Noroeste» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). 

  A questão do clima é particularmente relevante neste local, pois reconhece-se a presença de 

um microclima com origem nas condições singulares que surgem associadas ao acidente geomorfológico 

que é a serra. «O conceito de microclima está relacionado com a distorção localizada e pontual das 

características gerais do clima regional […], tendo uma enorme importância sobre a distribuição das 

espécies. As características fisiográficas que constituem uma barreira de condensação do ar, a direcção 

dos ventos Atlânticos dominantes, os elevados valores de precipitação, que se concentram no Inverno, os 

teores de humidade do ar e do solo, as temperaturas amenas rondando em média os 15-16 graus C, as 

baixas amplitudes térmicas e o tipo de cobertura vegetal, são os factores determinantes da diversidade 

microclimática. É também verificável uma especial quietude atmosférica» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). 

  Segundo Mário de Azevedo Gomes (1960, p. 22), a precipitação é fortemente aumentada pelo 

embate dos nevoeiros no copado das árvores, podendo passar ao dobro de uma situação que não sofra a 

influência dos mesmos. «As tentativas de definição de tipos climáticos restritos com base no balanço 

hídrico, […] veio a caber na classificação racional de Thornthwite o grau de super-húmido, com 

deficiência de água nula e isto se demonstrou ser especialmente devido ao poder resolutivo das copas 

quando interceptando o nevoeiro.» O valor médio da pluviosidade é cerca de 1000 mm, chegando a 300 

mm no trimestre seco em comparação com cerca de 20 a 30 mm, fora da zona dos nevoeiros (Gomes, 

1960, p. 22). 

  Em relação aos solos, devido às acções de lavagem propiciadas pela textura granítica da serra, 

estes são «pobres em cálcio, deficientes em fósforo e de reacção ácida, no entanto ricos em potássio» 

(Andresen, 1996, Anexo, s/n). Assim, encontram-se «Solos pardos florestais levemente podzólicos ou 

terras pardas levemente podzólicas, seguidos de Solos pardos florestais podzólicos ou terras pardas 

podzólicas e em muito menor escala os solos litólicos ácidos de regiões super-húmidas ou húmidas. Raros 

casos, manchas insignificantes nos píncaros e lugares rochosos inacessíveis, de Litossolos ácidos de 

regiões super-húmidas ou húmidas» (Gomes, 1960, p.27). 

  A vegetação natural da Serra de Sintra compreende as associações vegetais atlânticas e 

mediterrânicas, constituindo um ponto de confluência das mesmas. Estas associações são constituídas 

respectivamente por formações vegetais de Quercus robur e Quercus pyrenaica e ainda por formações 

vegetais de Quercus faginea, Quercus suber e Quercus rotundifolia. Na vertente oriental da serra 

verifica-se a presença tida como espontânea do Quercus pyrenaica (Andresen, 1996, Anexo, s/n). 
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3.2.2. História da Serra de Sintra 

 

  A Serra de Sintra gozou sempre de uma ocupação humana considerável ao longo dos séculos 

(Andresen, 1996, Anexo, s/n). Assim o comprovam as designações e descrições dela feita logo nos 

primeiros anos depois de Cristo. Já por volta do ano 100 d.C. «Varrão e Columela designaram-na como 

Monte Sagrado» e «Ptolomeu registou-a como a Serra da Lua» Também no século X o geógrafo árabe 

Al-Bacr referiu-se a Sintra designando-a como «permanentemente mergulhada numa bruma que não se 

dissipa» (Carneiro, 2009, pp. 187-188). 

  D. Duarte descreve-a em 1436 já pelas suas qualidades ambientais e excepcional localização: 

«Terra de mui boõs ares e agoas e de Comarquas em que há grande avondança de mantimentos de mar e 

de terra, e por nossa mui nobre e leal cidade de Lisboa ser tão acerqua, e avermos em ella açaz de 

folganças, e desenfadamentos de montes e caças (…)». Também D. Manuel I (1469-1521) era apreciador 

do clima fresco que se gozava em Sintra durante o Verão e das abundantes caçadas de que podia desfrutar 

nessa Serra: – dá-nos notícia o seu cronista Damião de Góis - «(…) por ser dos lugares da Europa mais 

frescos, & alegre para qualquer Rei, Príncipe, & Senhor poder nelle passar o seu tempo, porque além 

dos bons ares, que se si lança aquela serra, chamada pelos antigos Promontorio da Lua, há nella muita 

caça de veados, & outras alimárias, & sobre tudo muitas, & muito boas frutas de todo o género das que 

se em toda a Hispanha podem achar & as milhores fontes dagoa (…)»  (Carneiro, 2009, p. 188). Este 

mesmo rei descreve assim o Convento da Pena e sua envolvente: «Em redor da casa há uma cerca, ou 

cerco, como dizem, onde há horta com muita verdura e jardim recreativo. Há também neste mesmo cerco 

e arredores um grande e denso pinhal, sendo tanta a força com que a montanha produz estas árvores, que 

não a molestam as investidas dos homens…» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). Teresa Andresen (1996, 

Anexo, s/n) dá-nos conta do importante papel de D. João III no enriquecimento do espólio da Pena: 

«ainda no século XVI […] manda implantar a primeira cruz, na penha actualmente conhecida como a 

Cruz Alta». 

   Durante o domínio espanhol (1580-1640), Sintra foi um dos lugares de exílio preferidos pelos 

nobres. Assim o descreve Francisco Rodrigues Lobo «[…] situada à vista do mar oceano, fresca no 

Verão, com muitos favores da natureza, e rica no Estio e Inverno com os frutos e comodidades que 

ajudam a passar a vida saborosamente; porque, com a vizinhança dos portos do mar por uma parte e da 

outra a comunicação de uma ribeira que enche os seus vales e outeiros de arvoredos e verdura, tem em 

todos os tempos do ano o que em diferentes lugares costuma buscar a necessidade dos homens […]» 

(Carneiro, 2009, p. 189).  

  As descrições repetem-se deixando bem claro o ambiente especial que se vivia neste lugar. Em 

1608 escrevia Luís Mendes de Vasconcelos: «Pois que direi de Sintra, onde no mês de Agosto se não 

sente calma e pode Sua Alteza sair à caça a toda a hora, indo sempre entre ameníssimos bosques de 
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castanheiros, aveleiras e medronheiros, regados de várias fontes e regatos de água clara e fina […]» 

(Sousa, 1951, p.61). 

  Ao longo dos séculos XVII e XVIII os monges das ordens religiosas que habitavam a serra 

persistem na descrição de uma terra de abundantes águas e frutos (Carneiro, 2009, p. 189). Passou depois, 

na transição para o século XIX, a ser um lugar de visita dos viajantes românticos, muito devido à sua 

fisiografia e localização geográfica singular (Silva; Luckurst, 1989, p. 11). 

  A presença humana na serra desde tempos remotos levou a que se verificasse uma alteração 

considerável ao nível do coberto vegetal original, como nos dá conhecimento Teresa Andresen (1996, 

Anexo, s/n) «Por razões que se prendem com a precoce e relativamente intensa ocupação humana desta 

zona, desde à muito se tem conhecimento da alteração do coberto vegetal original através do pastoreio 

intenso (cujas consequências foram extremas, sobretudo na primeira metade do século XIX), do 

arroteamento da terra (destacando-se para tal a importante contribuição do fogo) e da introdução posterior 

de espécies, nomeadamente os géneros Pinus, Cupressus, Eucaliptus e Acacia (não esquecendo as 

diversas exóticas do Parque da Pena, provenientes dos quatro cantos do mundo), que actualmente se 

encontram perfeitamente “adaptadas” às condições de Sintra, assumindo algumas carácter de infestantes».  

  Alexandre Herculano dá-nos conta do estado decadente em que encontrava a flora da Serra por 

essa altura, escrevendo «que Sintra perde de dia para dia, pela devastação dos grandes vegetais, os 

encantos que atraem os felizes do mundo […]. Veio, pois, em boa hora, a acção do rei D. Fernando […]» 

(Sousa, 1951, pp. 60-61). Era pois no século XIX a situação da vegetação da serra um tema que 

preocupava os seus habitantes e assim a descreve Tude de Sousa (1951, p. 60): «[…]Com Sintra, por 

exemplo, cujos antigos bosques desapareceram à muito, e onde a cepa já começa a escassear, como é fácil 

de conhecer à simples inspecção do terreno correndo os recessos da serra, os habitantes daqueles 

contornos deviam, por muitas razões, mas sobretudo por causa do combustível, forcejar para que os 

escalvados das cordilheiras se povoassem de pinhais ou de soutos e devesas de outras árvores, que esses 

magros terrenos consentirem». Combustível esse «que por longos anos teem sido para os povos dos 

arredores um manancial de prosperidade». 

  Além das mudanças ao nível do coberto verificaram-se também alterações das «condições 

microclimáticas proporcionadas pela massa florestal, entretanto implantada» que «permitiram a 

coexistência e o pleno desenvolvimento de plantas das mais variadas origens (Regiões subtropicais, 

mediterrânicas e temperadas)» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). 
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3.2.3. A inspiração de D. Fernando na construção do Parque 

 

  D. Fernando foi profundamente marcado por autores românticos como Rousseau, Goethe e 

Puckler tendo sido influenciado também na arte de fazer jardins, arte essa a que se propôs dedicar (Castel-

Branco, 2001, p. 71). 

  Goethe, por exemplo, construiu o seu próprio jardim dando vida às ideias que apregoava nas 

suas obras. Vem daí também o gosto pelas rochas irregulares dispersas ao acaso e o espaço marcado por 

construções como capelas, ruínas, grutas ou cabanas e ainda por lagos, fontes, bancos, miradouros e 

pontes. Por outro lado, procura-se a disposição de situações que levam a um sentimento de inesperado, 

como descidas íngremes ou construções aparentemente deslocadas. Todos estes elementos permitem a 

dilatação do sentir romântico (Carneiro, 2009, p. 183). «Tal como no Parque da Pena, é o proprietário que 

assina a obra e a quem cabe o gosto e o mérito de recriar o paraíso» (Castelo-Branco, 2001, p. 73). 

  Mais precisamente na obra As Afinidades Electivas, Goethe cria uma acção que decorre sob a 

construção de um parque ou de um jardim paisagista. Teresa Andresen faz-nos notar que «Os paralelos 

com a Pena (…) tornam-se irresistíveis e surge mesmo como uma fonte de inspiração óbvia do príncipe 

alemão» (Carneiro, 2009, p. 193). É inevitável a comparação do pavilhão e da casa de musgo com o 

Templo das Colunas e o Chalet da Condessa.  

  Nesta obra, o parque é usado para expressar os íntimos sentimentos inerentes ao romantismo: 

  «- Vamos – disse a Charlotte – levar o nosso amigo ao ponto mais alto para que não creia que 

este limitado vale é todo o nosso património e residência; lá em cima, a vista é mais livre e o peito dilata-

se. […]. 

  E desta maneira, saltando pedras e atravessando por entre estevas e mato, chegaram ao último 

planalto, que por certo não formava uma plataforma mas uma série de ásperas lombas. Aldeia e castelo 

tinham-se perdido de vista para trás. Além, ao fundo, avistavam-se grandes lagos, que corriam para as 

verdes colinas; do outro lado, finalmente abruptos penhascos que, elevando-se a pique, emolduravam o 

último lago, reflectindo na superfície as suas enormes formas. Além na azinhaga, onde impetuoso arroio 

corria para os lagos, havia um moinho meio oculto que com as suas paredes aparecia como um refúgio 

acolhedor. Alternavam, numa variedade, em todo aquele semi-círculo que a vista abarcava, abismos e 

penhascos, moitas e bosques, que prometiam com a sua verdura precoce um aspecto mais exuberante para 

o futuro. E a vista abrangia em mais do que um sítio grupos de árvores isoladas. Aos pés dos amigos, que 

contemplavam a paisagem, um arvoredo de álamos e plátanos, mesmo à beira do lago central, sobressaia 

com as suas formas esplêndidas. 

  Estavam na melhor fase do seu desenvolvimento; eram pujantes, luxuriosos e lutavam por se 

estenderem mais para cima e para os lados. 
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  Teve assim ocasião para falar da região e das instalações que, depois de tal visão de conjunto, 

poderiam fazer-se muito melhor do que por tentativas no terreno, orientadas por impressões casuais. (…) 

Decidiram construir um pavilhão em frente a um pequeno montículo na encosta, na parte superior da 

colina. Este pavilhão era para ficar colocado numa posição estratégica em relação à residência, para ser 

visto a partir das janelas desta, para se ver o castelo e os jardins» (Carneiro, 2009, pp. 193-195). 

  Outro dos autores estudado por D. Fernando é Novalis, que afirma nas Baladas Líricas: 

«Quando confiro ao tópico (lugar) um significado elevado, ao vulgar um aspecto misterioso, ao comum o 

mérito do insólito, ao finito o aspecto de infinito, estou a romancear» (Carneiro, 2009, p.181). Este 

pensamento leva-nos a ter em conta que o sentir romântico está associado a uma dimensão visionária, 

expressa na Natureza e muito particularmente no sublime. 

  O jardim paisagista inglês, típico do romantismo, será uma contraposição aos jardins franceses 

de Le Nôtre, substituindo a geometrização do espaço pela linha curva expressa numa paisagem irregular 

feita de elevações. Estas ideias foram os românticos buscar às paisagens idealizadas, quer na pintura quer 

na poesia, o que levou a que o espaço se traduzisse numa sucessão cenográfica (Carneiro, 2009, p. 182). 

 

Figura 8 – O Parque de Stourhead 

 

 

  A propriedade de Rosenau, onde D. Fernando passou grande parte da sua infância, é sem 

dúvida uma das principais fontes de inspiração do príncipe alemão. Era uma obra inovadora do estilo 

neogótico da Alemanha, tanto ao nível do palácio como do jardim envolvente. Aqui conheceu o estilo 

paisagista inglês nos jardins pontuados com lagos e cascatas e ainda com diversas construções como 
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templos, o «jardim dos príncipes», cascatas, grutas, um relógio de sol, uma casa de banhos junto ao rio Itz 

e um laranjal (Carneiro, 2009, p. 182). 

  Assim, ao chegar a Portugal, sentirá necessidade de criar um espaço onde se sentisse em casa, 

encarando a reestruturação dos jardins como uma das suas prioridades. Terá iniciado a sua obra 

paisagística nos jardins das Necessidades, mas cedo compreendeu que esse espaço era limitado e 

encontrando o espaço ideal na Pena, aí decide erguer o seu sonho romântico (Castelo-Branco, 2001, p. 

100) 

 

3.2.4. O projecto do Parque como obra do “Rei-Paisagista” 
 

  Através da formalização das suas ideias inspiradoras D. Fernando foi capaz de criar um todo 

único e cheio de significado, que inclui a constituição do Parque e a recuperação do convento em ruínas.  

  Ao contrário do que se faz crer, o plano do parque é extremamente minucioso e cuidado, e os 

percursos criteriosamente desenhados em harmonia com a vegetação adjacente, criando uma cenografia 

que se vai reinventando ao longo dos caminhos. «O jardim paisagista é composto por uma rede complexa 

de caminhos serpenteados, formando grandes canteiros ou talhões permitindo a plantação de 

variadíssimas espécies arbóreas» (Carneiro, 2009, p. 203). 

  As construções de jardim estão cheias de significado e nunca colocadas ao acaso, passando por 

pontuar os numerosos caminhos com áreas de estadia, como bancos e miradouros. Estes têm o principal 

objectivo de criar diversos pontos de vista: «O interesse cenográfico levou ao aproveitamento de 

múltiplas panorâmicas sobre o palácio, delimitadas por miradouros construídos, como o do Alto de Santo 

António, Trono da Rainha e percurso periférico» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). Também no Chalet da 

Condessa, o jardim é um bom exemplo da valorização cénica através das rochas e penhascos criando 

também miradouros sobre o Parque e o Palácio. 

  Até mesmo a extraordinária colecção botânica que se reconhece nos cerca de 200 ha do 

parque, acontece em articulação com um todo construído, incluindo construções e peças de mobiliário de 

jardim. Nos Livros de Ponto da Real Obra da Pena podemos confirmar que o projecto continha «um vasto 

parque que incluía não só as espécies vegetais, como várias construções (miradouros, pavilhões, lagos e 

pontes» (Lima, 1998, p. 11). José Carneiro (2009, p. 205) esclarece a distinção entre as diferentes 

construções: «Exceptuando a Entrada principal, a dos lagos e, posteriormente, o Chalet da Condessa ou 

Casa do Regalo, as restantes construções são, essencialmente, peças de mobiliário de jardim».  

   O mobiliário exterior sofre, ao longo do século XVIII, particular modificação, por alteração do 

estilo religioso para o profano, permanecendo no entanto limitado a bancos e mesas. De início, as peças 

de mobiliário de jardins geométricos passam a ser utilizadas na paisagem informal do paisagismo inglês 

passando a uma intenção mais funcional do que estética. (Carneiro, 2009, p.218) 
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  Em relação à cronologia das intervenções podemos defini-la através da seguinte tabela: 

 

Tabela 3.2 Cronologia geral das intervenções na Pena 

Século/Ano Intervenção na Pena 

XVI-1838 Convento dos Jerónimos 

1839-1869 Construção do Parque por D. Fernando 

1870-1885 Acções de D. Fernando e da Condessa d’Edla 

1886-1910 Acções singulares 

1910-1996 A tutela do Estado português 

   

  Logo no ano de 1838, iniciaram-se a construção dos acessos à propriedade, tendo sido 

utilizado pela primeira vez em Portugal o asfalto. Esta técnica foi também usada para revestir lagos e 

bancos (Castel-Branco, 2001, pp. 101-102). 

  Segundo Teresa Andresen (1996, Anexo, s/n) «Nesta fase, a humanidade dos bancos, a 

rusticidade das fontes e tanques foi preservada e expandida sobriamente nas imediações do Palácio». 

  Em relação às construções inseridas nas diferentes épocas, faziam parte do Convento original 

o Jardim dos Frades e núcleo original do palácio. Até ao casamento com a Condessa d’Edla, as 

construções mandadas erguer por D. Fernando foram: Entrada Principal (1850); Templo das Colunas 

(1844); Fonte dos Passarinhos e respectivo mirante (1853); o portão e a Casa do Guarda dos Lagos, 

igualmente em estilo neo-árabe; a Estufa Principal, situada acima da Fonte dos Passarinhos no jardim das 

Camélias (1853); a Abegoaria (já existente em 1856); o Chalet da Condessa, inicialmente Casa do Regalo 

(1867); a Nora: o Pombal. Na fase de construção do Chalet, foram construídos: a Casa do Guarda do 

Chalet; o Chalet do Mouco; as Estufas (Carneiro, 2009, pp. 205-206). 

  A Condessa d’Edla não passou despercebida no que toca às intervenções no Parque e teve 

muito gosto em dirigir a construção de um jardim nas imediações do Chalet que o rei D. Fernando tinha 

mandado erguer para ela. «O jardim da Condessa bem integrado na paisagem envolvente é “um 

verdadeiro arranjo de arquitectura de jardim a que não faltam laguinhos artificiais e bancos que procuram 

parecer naturais no arranjo afim de pedregulhos. Não falta a este recanto um surpreendente tectónico ‘as 

Pedras do Chalet’; passando por ele e subindo entre degraus talhados na rocha, chega-se ao miradouro de 

Santa Catarina de onde se abarca prodigiosa vista do Palácio da Pena”» (Pereira, 1988, p. 102). 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Figura 9 – O Chalet da Condessa d’Edla 

 

  Devemos notar o facto de os ideais românticos estarem presentes na obra da Pena, apesar de o 

jardim paisagista inglês só aparecer na sua plenitude passados 50 anos da época em que foi plantado. 

Segundo Cristina Castel-Branco (2001, p. 87) «A obra de D. Fernando […] atingiu a sua expressão plena 

quando as tuias, os abetos, as araucárias atingiram a sua idade adulta de 50 anos, já o século tinha 

mudado». 

 

Tabela 3.3 Cronologia das acções de D. Fernando no Parque da Pena (Carneiro, 2009, pp. 205-206) 

Data Acção no Parque da Pena 

1838 Acessos à propriedade 

1844 Templo das Colunas 

1850 Entrada Principal 

1853 Fonte dos Passarinhos; Portão; Casa do Guarda dos Lagos; Estufa Principal 

1867 Chalet da Condessa d’Edla 

 

3.2.5. A aquisição de propriedades  

 

  D. Fernando tinha 20 anos quando chega a Portugal em 1836 para casar com a rainha D. Maria 

II. Na lua-de-mel passada no Palácio da Vila de Sintra, viu pela primeira vez o alto da Serra com o 

Convento Jerónimo de Nossa Senhora da Pena empoleirado nas rochas. Este encontrava-se 

profundamente degradado e a paisagem rochosa que o envolvia criava de facto uma visão espantosa.  

  «O conventinho Jerónimo de Nossa Senhora da Pena, de fundação quinhentista, encontrava-se 

em ruínas pelo Terramoto de 1755 e desabitado em consequência da extinção das ordens religiosas. Era 

de facto, uma cenografia fantástica para uma qualquer cena operática […]» (Carneiro, 2009, p. 62).  
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  D. Fernando reconheceu naquele pico árido da serra o espaço perfeito para recriar uma 

paisagem romântica alemã com as suas ruínas e rochas criteriosamente distribuídas por entre o arvoredo. 

Era de facto um lugar inesperadamente ideal para os seus planos paisagistas: «As ruínas conventuais, os 

penedos e rochedos da serra, a proximidade do castelo medieval, a aridez da serra sem qualquer 

vegetação, a não ser a autóctone, e a lonjura do horizonte onde se avista o mar são condimentos essenciais 

para uma mente romântica como a do mecenas» (Carneiro, 2009, p. 62). 

  «A visão da serra, então calva mas podendo vir a ser arborizada, com um palácio a despontar 

do arvoredo no topo e um ambiente de floresta sagrada onde abundasse a caça eram sonhos legítimos de 

um herói romântico, de um jovem com saudades da sua terra, fiel aos princípios de uma sã relação com a 

natureza» (Castel-Branco, 2001, p. 83). 

  A extinção das ordens religiosas em 1834 permitia que os bens antes pertencentes à Igreja 

fossem agora vendidos a particulares. D. Fernando, tomando conhecimento dessa possibilidade vai 

adquirir o antigo Convento Jerónimo. «A Junta de Crédito Público fazia anúncio, a 3 de Novembro de 

1838, que iria andar em praça ‘uma porção de Bens Nacionais, onde se encontrava o convento de Nossa 

Senhora da Pena, da Serra de Sintra’. Devendo entender-se que, além do edifício do convento, se 

incluíam também as ‘Casas de hospedarias juntas, e a cerca, que consta de limoal, terras de semeadura, 

pinhal e matos’. Com algum espanto foi arrematante o rei D. Fernando II» (Teixeira, 1986, p. 303). 

  À inicial cerca monástica D. Fernando vai continuando a anexar novas propriedades com vista 

à constituição de um parque paisagista, que à data da sua morte contava com 270 ha. «Em fins de 1838, 

dois anos após o encontro com tão espantoso local, vai o príncipe adquiri-lo por 716000 réis, anexando, 

por aforamento, um ano depois, as ruínas medievais do Castelo dos Mouros» (Carneiro, 2009, p. 62).  

  «Ao adquirir as ruínas, a cerca monástica e comprando, quase até à morte, propriedades 

contínuas e anexas, D. Fernando procura sempre uma finalidade para esse conjunto» (Carneiro, 2009, p. 

62). 

   No entanto as populações residentes nas imediações da serra não entendiam as intenções de 

um príncipe educado ao gosto do romantismo alemão e assim se pronunciava sobre as plantações que 

começavam a despontar massivamente. «Sua Majestade El-Rei pretendeu aforar uma porção de 

cumiadas da montanha de Sintra contíguas ao Parque da Pena. Aquela porção de terreno ingrato e calvo 

era destinado à sementeira ou plantio de um bosque que cobrisse de verdura e de vida uma pequena 

parte dessa ossada de rochedos, que se vão prolongando até à beira do oceano. Muitos moradores das 

aldeias circumvisinhas viram, porém, neste empenho uma calamidade» (Sousa, 1951, p.60). «O maninho 

era ameaçado nos seus direitos inauferíveis, o dorso dos penhascos ofendido na sua pudibunda nudez 

[…]» (Sousa, 1951, p.60). «O requerimento a favor da santidade do deserto, da integridade do maninho, 

apareceu estampado. É um monumento, não podia ser outra cousa» (Sousa, 1951, p.61). 
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Figura 10 – O Mosteiro de Nossa Senhora da Pena 

 

 

Figura 11 – A Serra de Sintra sem Vegetação (final do século XIX) 

 

 

Tabela 3.4 Cronologia da Aquisição de Propriedades (Carneiro, 2009, p. 190) 

Data Propriedade 

1838 Mosteiro de N. Sr.ª da Pena 

1840 Castelo dos Mouros 

1843 Cruz Alta; Lavandeiras; Tapada do Mouco 

1854 Quinta e Casa da Abelheira; Igreja e S. Miguel e terrenos anexos 

1857 Chão da Cerca; Terrenos entre o Castelo dos Mouros e Quinta da Abelheira 
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1860 Terreno junto ao portão de ferro 

1873 Tapada de S.ª Eufémia; Tapada na encosta de S.ª Eufémia; Terreno junto aos Capuchos

Tapada do Serreno; Tapada da Mãe d’Água 

1874 Tapada do Chapa; Tapada do Schore 

1881 Terreno por baixo da Cruz de S.ª Eufémia; Mata Dourada; Terreno em frente ao Vale 

dos Anjos 

1882 Fonte de S.ª Eufémia; Pinhal da Mata 

 

3.2.6.  A Plantação entre 1836 e 1885 

 

  A plantação iniciou-se pelas zonas mais húmidas enquanto não se fazia chegar a água às zonas 

mais remotas, através de canais construídos. «O desenvolvimento progressivo iniciou-se pelas áreas mais 

favorecidas pelos recursos hídricos – áreas produtivas dos monges - estendendo-se gradativamente a áreas 

mais agrestes por extensão das dotações de água, sob a forma de pequenos lagos, tanques e charcas» 

(Andresen, 1996, Anexo, s/n).  

  Outros autores comprovam esta afirmação, como é o caso de Mário de Azevedo Gomes, que 

nos indica que «o traçado do Parque iniciou-se pelo Vale dos Lagos, na direcção da Fonte dos 

Passarinhos e desta para o Jardim das Camélias, até às imediações do Palácio (picadeiro), portão principal 

e jardins anexos, prosseguindo no «jardim inglês» localizado a montante da Abegoaria» (Carneiro, 2009, 

p. 220). 

  Tude de Sousa, ao referir-se ao traçado do Parque, sugere que antes de qualquer intenção 

formal, já se tinham iniciado as plantações, nomeadamente nas áreas envolventes do Palácio. (Andresen, 

1996, Anexo, s/n). Também o Abade Castro e Sousa dizia ao Barão von Eschewege, em 1841, que «D. 

Fernando logo de começo, mandara plantar dez mil árvores esquisitas, mas estéreis, que só por fruto dão 

sombra aos que passeiam por suas dilatadas e tortuosas ruas» (Teixeira, 1986). 

  Assim D. Fernando foi introduzindo novas espécies na área que então já possuía nas 

propriedades da Pena: «O rei começou logo nos primeiros anos (1838) a substituir medronheiros e matos 

rasteiros de carrasco, urze, tojo e giestas por um elevado número de árvores exóticas» (Andresen, 1996, 

Anexo, s/n). Também Francisco Castro Rêgo nos confirma que prosseguiram as plantações intensas no 

Parque ao longo dos anos. «D. Fernando iniciou, logo em 1839, sementeiras de pinhal e carvalhal e em 

1840 mandou vir de Londres inúmeras plantas [...]. Nos anos seguintes acrescentar-se-iam na Pena muitas 

outras plantas, algumas das quais provenientes das tapadas reais: camélias e araucárias das Necessidades, 

bolotas de Vila Viçosa. Esta diversidade botânica era um objectivo importante para D. Fernando, que aí 

passeava com os filhos e os educava na classificação das plantas» (Rêgo, 2001, p. 41). Também a 
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plantação de carvalho será das mais antigas: «Julgo também que é do trabalho mais antigo a arborização 

toda feita com carvalho – Quercus robur – que se estende pela Cruz-Alta, voltada a poente. Do mesmo 

tempo o Pinhal manso, dito da Regueira das Perdizes…» (Sousa, 1951, p. 77). 

  As viagens de «plant hunters» aos novos mundos, descobrem novas plantas, que se procuram 

adaptar às novas condições. «As plantas, agora aclimatadas às novas latitudes, permitem novos efeitos de 

cor, de tamanho, florações extraordinárias nos jardins e nos parques» (Castel-Branco, 2001, p. 75).  

  Algumas das plantas exóticas trazidas para o Parque da Pena à data de 1846 foram as 

Strelitzia, as Pseudotsuga, os Rhododendron, a Magnolia campbelli, a Forsythia e a Lonicera 

fragantissima e ainda «grandes árvores resinosas de origem americana ou asiática» (Castel-Branco, 2001, 

p. 88).  

  José Teixeira (1986) apresenta excertos de uma descrição detalhada do processo inicial de 

arborização do Parque: «Por esta altura é estabelecido o povoamento sistemático da zona envolvente à 

Fonte dos Passarinhos, de que se salientou o emprego de 19 freixos (Fraxinus excelsior) e pellacos (Acer 

platanoides) e araucárias (Araucarea cuniinghamii). 

  Em Janeiro de 1839 compravam-se nove alqueires de castanhas e meio alqueire de bolotas. 

   No forno da cal dispuseram-se ‘os pinheiros de fora’ e, em Dezembro, enterraram-se 39 abetos 

(Abies alba), 3 Pinus larix e 14 nogueiras; na Cruz Alta, ainda foram semeados dois alqueires de penisco 

e 3/8 de alqueire de pinhão – que traduzem a plantação intensiva de pinhal que se encetou. No caminho 

largo do alto de Cascais, espalharam-se 21 freixos do tipo referido e um castanheiro-da-índia (Aesculus 

hypocastanum), variedade de flor branca; pelo vale dispõem-se um total de 239 árvores entre as quais 18 

castanheiros (Castanea yesca), 9 áceres e 14 nogueiras (Juglans regia), 14 freixos, 66 carvalhos, 37 

Quercus robur e 29 Prunus. Ao lado da cavalariça plantaram-se três figueiras (Ficus carica) e três 

ginjeiras (Prunus cerasus).  

  Na entrada do caminho largo dos ulmeiros distribuíram-se cinco faias (Fagus sylvatica); no 

jardim dos Príncipes, onze espinhosas (Robinia pseudo-acacia), um freixo, etc… No terreno do lado 

direito do lago espalharam-se 4 Prunus laurocerasus, três mimosas, três Cercis siliquastrum, cinco faias, 

dois Pinus cedrus, um Ceratonia siliqua.  

Em fins de 1850 o limoal tinha 160 belas árvores. 

  Nos últimos 2 meses de 1862 foram plantadas 2277 árvores. No mês de Fevereiro plantaram-

se 263 árvores, ‘dando o total de 1214 desde o começo do presente Inverno’ a que se acrescentam 50 

camélias das Necessidades ‘as quais juntas as que já existiam dão um total de 230 pés’. Para o jardim ou 

vale das Camélias, em Janeiro de 1854 vieram 150 camélias e logo a seguir nada menos que 449» 

(Teixeira, 1986, pp. 334-335). 

  É ainda registado no Livro de Ponto da Real Obra da Pena, segundo José Carneiro, a plantação 

«de Canas (1841 a 44), Buxo (1842 e 43), Pinheiros (1844 a 46), Acácias (1846), Luzerna (1847 e 49), 
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Castanheiros (1848 e 49), Penisco (1849), plantações no Viveiro (1845), plantações no Jardim Novo 

(1848) e as plantações no jardim inglês (1848)» (Carneiro, 2009, p. 223). 

  No Parque houve também lugar para uma plantação de chá que «começou com a compra de 

oito vasos da ‘árvore do chá’ (Camellia thea), a plantação deste arbusto que D. Fernando introduziu no 

Parque, em 1854, e ainda hoje são observáveis na elevação conhecida como Alto do Chá» (Teixeira, 

1986, p. 336). 

  Mais tarde, entre 1860 e 1870, ocorre a plantação da Feteira da Fonte dos Passarinhos, 

designada por «Feteira da Rainha», junto a uma linha de água protegida pelo arvoredo (Andresen, 1996, 

Anexo, s/n). 

  É também da fase final de plantações a constituição da zona Ocidental do Parque que veio na 

sequência do casamento de D. Fernando com a Condessa d’Edla, em 1869. «O Chalet da Condessa seria 

erguido em 1869/70 e acompanhado pela construção de um jardim e de uma feteira denominados “Jardim 

e Feteira da Condessa”» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). 

  Graças à dimensão das propriedades e ao número de plantações que pretendia fazer, D. 

Fernando precisava sem dúvida de um bom jardineiro, «razão pela qual chamou o francês Jean Baptiste 

Bonnard (1797-1861). O seu conhecimento sobre aclimatação de plantas, ou seja, a capacidade de criar as 

condições de temperatura, solo, ensombramento e rega de modo a permitir o crescimento de plantas de 

outros climas, constituía o seu melhor talento ou a sua especialidade» (Azambuja, 2001, p. 129). 

  As plantas que vinham para a Pena, eram primeiro aclimatadas na Real Quinta das 

Necessidades que servia de «balão de ensaio para esta obra» (Carreiras, 2001, p. 105), podendo assim 

arriscar inovação e variedade. 

  Assim, após a plantação do Parque e graças ao clima extremamente húmido da Serra pôde a 

vegetação atingir dimensões surpreendentes e apresentar florações espantosas. «Há muito que se 

reconhece Sintra como um fenómeno notável no atlas climático de Portugal, mas a sua situação única em 

relação às influências atlânticas e mediterrânicas tornam-na notável na Europa. Mais ainda quando esse 

fenómeno é considerado em termos de crescimento das plantas» (Silva; Luckurst, 1989, p. 11). Diz-nos 

também José Marques Loureiro num artigo publicado no Jornal de Horticultura Prática com o título Um 

Passeio á Pena: «Fica-se realmente surpreendido. Os fetos arbóreos são admiráveis […]» (Andresen, 

Anexo, s/n). E Tude de Sousa repete a afirmação: «Possui bosques de camélias, rododendros, azáleas, 

esplêndidos exemplares de fetos arbóreos e variadíssimas espécies exóticas e nacionais onde se destacam 

as coníferas» (Sousa, 1951, p. 71). 

  Mas também a habilidade de D. Fernando, e provavelmente do seu jardineiro Bonnard, 

contribuiu para o aspecto exuberante da vegetação pois, «o Parque da Pena […] aproveita os 

particularíssimos vales onde as temperaturas nunca chegam a baixar de mais e onde é possível fazer 

crescer raridades botânicas, ocupação dilectíssima do monarca» (Silva; Luckurst, 1989, p. 94). 
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  É de notar o facto de a vegetação demorar tempo a crescer, de maneira que o auge do 

crescimento foi atingido bastantes anos depois da plantação (Castel-Branco, 2001, p. 87). 

 

Tabela 3.5 Cronologia da Plantações no Parque da Pena (Teixeira, 1986, pp.334-335). 

Data Exemplar Quantidade 

1838 Árvores exóticas “grande número” 

1839 Sementeira de pinhão, penisco, castanha e bolota; 

Plantação de Abeto, Nogueira, Freixo, Ácer, Prunus, 

Figueira, Faia, Mimosa, Olaia 

⅜, 2, 9, ½ alqueires; 39, 14, 21, 9, 

36, 3, 10, 3, 3  

1840 Camélia, Araucária  

1841 Canna  

1842 Buxo  

1844 Pinheiro  

1846 Strelitzia, Pseudotsuga,Rhododendron, Magnolia, 

Forsythia, Lonicera, Acácia 

 

1847 Castanheiro  

1848 Luzerna  

1850 Limoeiro 160 

1854 Camélia 599 

1860 Feto arbóreo  

1862 “Árvores” 2277 

 

3.2.7.  As construções do Parque e seu significado 

 

3.2.7.1 O cavaleiro 

 

  Uma das principais construções que aparecem no Parque, e que desperta maior curiosidade a 

quem nele passeia ou a descobre por entre o arvoredo a partir do Palácio, é o Cavaleiro ou o Gigante. Esta 

construção é uma estátua em bronze representando um cavaleiro medieval, indicada nas plantas do Parque 

da Pena como Gigante ou «Morro do Gigante» (Carneiro, 2009, p. 231). 

  A presença de um cavaleiro voltado para o Palácio com a designação de Gigante tem um 

significado mais complexo que de mero objecto decorativo. A cavalaria medieval assume um sentido 

profundamente espiritual adquirindo conotações míticas e teológicas (Carneiro, 2009, p. 236) pois o 
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cavaleiro é «um dos componentes da antropologia cristã, militar e militante da fé no seio da sociedade 

civil» (Gusdorf, 1986, p. 196), profundamente espiritual também devido às lendas do ciclo arturiano. 

  Os românticos identificam-se com o medievalismo. «O cavaleiro é o homem romântico por 

excelência, incarnação desta mística romântica que procura a felicidade unicamente no absoluto, quer 

dizer, segundo a interioridade da fé, recolhida sobre si mesma. […] o homem concebe as suas esperanças 

e as suas aspirações fazendo parte da vida no reino de Deus. […] são sobretudo três sentimentos que 

assumem nos sujeitos um grau infinito: os do amor, da honra e da lealdade» (Gusdorf, 1986, pp. 210-

211). 

  A noção de mito tem antecedentes na Germânia pré-cristã que associava a uma relação muito 

próxima com a natureza a sacralização do espaço, nomeadamente das florestas que se transformava 

(Meleiro, 1994, p. 71) «num espaço forte e mítico preenchido por gigantes, anões, gnomos, fadas e outros 

seres que irão criar e produzir todo um imaginário que se pretende símbolo nacional, melhor dizendo, dá-

se a recriação de uma epopeia mítico-mágica da nação alemã» (Carneiro, 2009, p. 231). 

  Só pela presença de D. Fernando no nosso país poderiam estar presentes estas noções 

mitológicas da floresta habitada «por gigantes, anões, gnomos, fadas e outros seres» (Carneiro, 2009, p. 

231). O cavaleiro ou Gigante representa ele próprio vis-à-vis com o Palácio como o cavaleiro-guarda, o 

vigilante, o defensor, que propõe uma cruzada, sob a forma de viagem interior. «O cavaleiro finda a 

viagem porque o escudo representa um barco cujas bandeiras não estão abertas ao vento. A embarcação 

chegou a bom porto» (Carneiro, 2009, p. 238). 

 

Figura 12 – O Gigante    Figura 13 e 14 – O Gigante vis-à-vis com o Palácio 

 

 

3.2.7.2. Outras construções 

  O Templo das Colunas é uma das «Construções do Parque, que na continuação arquitectónica 

do Palácio, criam percursos de visita, de passeio ou de pequenas pausas para leitura, realização de 
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esboços ou contemplação» (Carneiro, 2009, p. 208). A sua posição estratégica deixa adivinhar que foi ali 

colocado numa relação visual directa com o Palácio, provavelmente como miradouro. Era além disso o 

atelier do rei-artista. A sua organização clássica faz lembrar os templos que pontuam os parques 

românticos como mobiliário de jardim.  

 

Figura 15 – O Templo das Colunas 

 

 

  A Cruz-Alta é assim chamada por se encontrar no pico mais elevado da serra. Este elemento, o 

Castelo dos Mouros e o Palácio constituem um trinómio edificado nos três pontos mais altos, constituindo 

memórias essenciais no espírito do lugar. «A Cruz – Alta introduz uma dimensão espiritual, religiosa, 

relacionando a medievalidade árabe, a espiritualidade eremita jerónima e a sensibilidade romântica, 

dando sentido ao jardim» (Carneiro, 2009, p. 212). 

  Outra das construções que se encontra no Parque é a Fonte dos Passarinhos, da autoria de D. 

Fernando, cuja história é paralela à história do Convento da Pena, pois este pavilhão de forma hexagonal 

fora outrora uma capela erguida em comemoração do regresso a salvo de Vasco da Gama da Índia. 

(Carneiro, 2009, p. 209). 
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  Figura 16 – A Fonte dos Passarinhos 

 

 

3.2.8. A área do parque depois da morte de D. Fernando  

 

  D. Fernando morre em 1885, deixando um testamento onde se lê: «…Peço à minha muito 

querida esposa que conserve, por minha memória o meu sistema de disposição geral de plantações que 

até agora tem seguido e dirigido com tanta inteligência e bom gosto sendo este sistema o único possível 

n’estes sítios para lhe conservar aquelle carácter sui generis que todos reconheceram…» (Carneiro, 

2009, p. 196). Fiel ao pedido feito pelo marido a Condessa actuou como continuadora da obra de D. 

Fernando, tendo plantado o castanhal da Rainha, até 1904, data em que abandonou o Chalet (Andresen, 

1996, Anexo, s/n) pela compra do Estado das propriedades da Pena. 

 

Tabela 3.6. Plantas existentes nos viveiros de D. Fernando em 1886 utilizadas para repovoamentos 

ou substituições 

Espécie Quantidade 

Abies sp. 56 

Taxodium sempervirens 50 

Araucaria sp. 106 

Cryptomeria sp. 100 

Biota aurea 100 

Camélia 50 

Cupressus sp. 500 

Weigela sp. 300 

Pittosporum sp. 200 

Thuya gigantea 15 
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Rhododendron 50 

Feto arbóreo 100 

Fetos diversos 150 

Ilex diversos 100 

Dahlia sp. 70 

 

  As acções no Parque que se seguiram às da Condessa d’Edla foram: a substituição do limoal 

pelo jardim junto à Entrada principal, a introdução de um grande número de fetos na Feteira da Rainha e 

diversas acções de arborização na encosta do Chá e a Noroeste do Chalet.  Em 1911, o Parque e Tapadas 

anexas passam para a Tutela dos Serviços Florestais e são incorporados nas Matas Nacionais, sendo de 

realçar o excelente trabalho do responsável Oliveira Carvalho, que possibilitou que (Andresen, 1996, 

Anexo s/n) «…aquela excelente propriedade, já considerada no seu género como um dos mais notáveis 

arboretos da Europa, atingiu depois um alto nível de atracção e beleza como nunca tivera depois da morte 

de D. Fernando» (Sousa, 1951, p.76). 

  Em 1941, um ciclone atingiu o Parque e devastou completamente grande parte dos exemplares 

mais antigos (Carneiro, 2009, p. 216). O Prof. Mário de Azevedo Gomes (1960, p. 27) comenta em 

relação a essa catástrofe: «Não me sairá jamais da vista o espectáculo confrangedor do Parque destroçado 

quando o visitei depois do ciclone, e ainda agora não me consolo com a manifesta impossibilidade de 

voltar ele a ser o que era nos tempos mais próximos» (Sousa, 1951, p. 27). A devastação da vegetação 

levou a que os Serviços Florestais se encarregassem de proceder a novas plantações.  

  Segundo Teresa Andresen (1996, Anexo, s/n) por volta de 1960 verifica-se uma decadência na 

qualidade visual da paisagem, certamente devido à diminuição do número de trabalhadores do Parque. 

«Segundo Joaquim Oliveira, último administrador do parque, este número permitia apenas manter as 

zonas dos Jardins de entrada, envolvente do Palácio, Jardim das Camélias, Feteira da Rainha e o Vale dos 

Lagos, encontrando-se as restantes zonas do parque impossibilitadas de manutenção, o que levou ao 

gradual encerramento ao público» (Andresen, 1996, Anexo, s/n). Ao longo dos anos 80 e 90 o estado de 

abandono e degradação do Parque foi se agravando. Em 1994 finalmente encomenda-se o «Plano de 

Recuperação, Gestão e Reflorestação do Parque da Pena», aquando da passagem da tutela para o Instituto 

de Conservação da Natureza.  

  «Recentemente, a consciência sobre o valor patrimonial de Sintra, que a criação da Área de 

Paisagem Protegida de Sintra-Cascais, em 1981, vem despontar, será reforçada com a sua classificação 

como Parque Natural, em 1994,e, finalmente, com a classificação de Sintra como Património Mundial em 

1996. Com a constituição da empresa de capitais públicos Parques de Sintra – Monte da Lua SA foi 

definido o modelo institucional para a gestão do Parque da Pena capaz de desenvolver o Plano e 
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programar e realizar as intervenções propostas. Em 2007 a gestão é alargada ao Palácio da Pena» 

(Carneiro, 2009, pp. 198-199). 

 

Capítulo 4 - O Sistema de Vistas do Parque da Pena 
 

4.1. Introdução 

 

  Considerando a visão o sentido mais importante, de entre os que o homem possui, poderemos 

compreender porque se encara como o principal meio para a apreensão de uma paisagem (Tuan, 1974, p. 

5). 

  Aliando esse facto à questão da concepção romântica do espaço, que tinha como mote a 

criação de contrastes e de efeitos de surpresa (visuais), serão criados no Parque da Pena, vários pontos de 

vista integrados num conjunto de percursos deambulantes por entre o arvoredo, cujo relevo muito 

contribuiu para essa formalização. Os elementos paisagísticos que fizeram parte da concepção do espaço 

(vegetação, percursos, lagos, cascatas, bancos, o Palácio, o Templo das Colunas, o Gigante) foram 

dispostos de modo a tirar partido das relações cénicas entre eles. 

  Admitindo que o rei D. Fernando se inspirou na obra As Afinidades Electivas (que trata da 

construção de um Parque romântico, conforme a proposta de Teresa Andresen), para construir o seu 

próprio Parque, na Pena, poderemos analisando essa obra, descobrir a importância das vistas neste 

Parque:  

  «’Viu a minha esposa?’, perguntou Eduard 

  ‘Está no Parque novo’, respondeu o Jardineiro. ‘ É hoje que ela acaba a pequena casa de Verão 

que tem estado a construir sobre as rochas. Ficou tudo muito bonito. O Senhor vai de certeza gostar. As 

vistas são excelentes: a vila lá em baixo, a capela um pouco para a direita, os jardins no lado oposto.’ 

  ‘E para a direita’, continuou o Jardineiro, ‘o vale abre-se e podem ver-se os campos a perder 

de vista, com as suas árvores. Uma perspectiva muito agradável. O caminho até aos rochedos é muito 

bonito de se fazer. A Senhora sabe o que está a fazer. É um prazer trabalhar para ela.’ […] 

  ‘Charlotte estava à porta a receber o marido. Ele sentou-se onde ela disse, para que, pelas 

janelas e pela porta, pudesse ver de um lance as diferentes vistas, onde a paisagem aparecia como uma 

sequência cenográfica. Ele estava agradecido e expressou a esperança de que a Primavera cedo traria a 

tudo uma maior vida.’» (Goethe, 1999, p. 1-4). 

  E outra citação da mesma obra deixa claras as intenções do mentor do Parque da Pena: 

«Decidiram construir um pavilhão em frente a um pequeno montículo na encosta, na parte superior da 
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colina. Este pavilhão era para ficar colocado numa posição estratégica em relação à residência, para 

ser visto a partir das janelas desta, para se ver o castelo e os jardins» (Goethe, 1991, p. 28-30).  

  A Optimização do Sistema de Vistas do Parque da Pena refere-se apenas às vistas 

existentes nos percursos do Parque. Apesar de existirem vistas de interesse para o exterior, como o 

mar e a várzea de Sintra, foi decidido restringir o âmbito deste estudo às vistas no interior do Parque 

porque a Parques de Sintra Monte da Lua, S.A. as elegeu como prioritárias.  

4.2.  Método de Avaliação do Sistema de Vistas do Parque da Pena 

 

  A Metodologia de Avaliação utilizada nesta dissertação baseia-se na conjugação de várias 

metodologias de avaliação da qualidade visual. Vários autores contribuíram assim para atingir as 

conclusões deste trabalho: Nunes, João; Velho, Sara; Bell, Simon; Dee, Catherine; Jakle, John; Steinitiz, 

Carl; Lange, Eckart; Appleton, John e Moggridge, Hal. 

  Seguindo a metodologia utilizada no trabalho Análise da Qualidade Visual da Paisagem, de 

João Nunes, o sistema de pontos de vista, foi seleccionado com base na conjugação da hierarquização 

topográfica e da hierarquização de percursos. No Parque da Pena escolheram-se então os pontos 

localizados em percursos mais concorridos ou concorridos com intenções de apreciação panorâmica, que 

se encontram situados em locais proeminentes sob o ponto de vista topográfico como locais de abertura 

de vales, festos e encostas com alguma visibilidade (Nunes, 1985, p. 108).  

  Segundo Sara Velho, um sistema de pontos de vista encontra-se associado a elementos 

estruturantes, tais como pontos de estadia e/ou pontos de encontro. A partir destes pontos o observador 

posiciona-se na paisagem e orienta a sua visão de modo a estabelecer relações visuais com outros 

elementos, observando cenários próximos ou afastados (Velho, 2008, p. 17). 

  Em geral os sistemas de vista podem ser abertos, fechados, contidos, em linha (sequenciais), 

em túnel e em flecha (Velho, 2008, Anexo, s/n). 

  Foi considerado o campo visual confortável para o Homem, que é segundo o ângulo de visão 

vertical de 50º para o limite superior e de 70º para o limite inferior, relativamente à linha do horizonte. 

Para o ângulo de visão horizontal este varia entre os 45º e os 135º (Smardon, 1986). 
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Figura 17 – Ângulos de visão 

  

 

  Segundo Simon Bell, a estruturação do espaço diz respeito às interacções que os vários 

elementos constituintes permitem, para que ocorra a formação de um espaço coerente e atractivo à 

vivência humana (Bell, 1993, p. 134). Segundo o mesmo autor, outros factores são responsáveis por um 

ambiente agradável, como: o equilíbrio, a tensão, a proporção, a escala, a hierarquia e a referenciação.  

  Assim, o equilíbrio visual tem uma forte relação com a simetria e a posição que os elementos 

ocupam no todo espacial, em termos de escala, cor ou concentração (Bell, 1993, p. 134). 

  A tensão é originada quando existe um conflito visual ou físico. Por exemplo, um muro alto 

que não permite qualquer visibilidade do que se encontra atrás dele, cria uma tensão visual e física 

simultaneamente, devido à barreira física intransponível entre os dois espaços, acrescida de uma 

curiosidade por aquilo que não se vê (Bell, 1993, p. 138). 

  A proporção é relativa ao tamanho dos elementos em relação a outros elementos. Na 

composição de espaços abertos usa-se a regra dos terços (⅓ ou ⅔) levando a que uma das partes prevaleça 

sobre a outra incrementando a legibilidade da intervenção. 

  A escala é um factor que relaciona a dimensão humana com a da paisagem. A distância do 

observador ao elemento altera a sua escala, e a mudança de posição do observador em relação ao 

elemento implica que este seja constantemente reajustado consoante o “cenário de fundo”. O grau de 

encerramento e a luminosidade intervêm na escala e na percepção dos espaços. Um espaço muito aberto 

pode parecer maior do que realmente é, como o inverso pode ocorrer num espaço fechado (Bell, 1993, p. 

145). 

  A hierarquia é uma estruturação de acordo com a importância que um elemento ou conjunto 

de elementos desempenha no espaço. A hierarquia estruturada de poder e simbolismo é demonstrada com 

edifícios grandes, imponentes de grandes cúpulas e torres como as igrejas e os palácios (Bell, 1993, p. 

163). 

  A referenciação é fundamental na orientação, posicionamento e relacionamento dos 

elementos no espaço. Geralmente os elementos são referenciados em relação a um ponto, com o qual 

todas as relações espaciais interagem. O ponto, linha, plano ou volume podem ser referências em relação 
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às quais se desenvolve a forma. O ponto pode representar um centro segundo o qual os outros elementos 

“orbitam” em formas regulares ou irregulares, enquanto a linha é agregadora de vários pontos numa 

estrutura permitindo a orientação dos mesmos, e os planos permitem posicionar os elementos e estruturá-

los (Bell, 1993, p. 167). 

  Por sua vez, J. Appleton desenvolve a teoria da perspectiva e refúgio no processo de apreensão 

de uma paisagem. Nessa teoria são as paisagens que permitem o refúgio, ou seja, o abrigo, mas ao mesmo 

tempo potencializam as vistas, as perspectivas e a visão através de longas distâncias que se apresentam 

como mais confortantes para o homem (Dee, 2001, p. 19). Na mesma ordem de ideias, Caldeira Cabral 

identifica o homem como o ser da orla e da clareira e não da mata, pois estas permitem a protecção e a 

possibilidade de dispersão visual, enquanto a mata tem um horizonte limitado e limitativo da existência 

humana. 

  John Jakle é um apoiante da teoria de Appleton. Este classifica as perspectivas de acordo com 

as suas características, que incluem: a extensão da visibilidade, a descontinuidade dos planos ou 

existência de múltiplos horizontes, os limites da perspectiva de visão, os pontos focais de captação de 

atenção, e a sensação de segurança implícita num ponto focal que permita o refúgio. O mesmo autor 

distingue «panoramas» de «vistas», definindo «panoramas» como perspectivas sem interrupções no 

campo visual, permitindo visualizar uma vasta extensão de território, e «vistas» como perspectivas mais 

comuns, tendo uma visibilidade limitada por objectos, como se constituíssem uma moldura (Jakle, 1987, 

p. 39). 

  Carl Steinitz apresenta um artigo científico intitulado Visual Evaluation Models, no qual 

levanta algumas questões desconcertantes sobre a temática da análise visual. Segundo este autor, será 

importante reconhecer que os modelos de avaliação visual se baseiam na avaliação de impacto ambiental 

e em conceitos de “belo”, “qualidade”, “preferência”, “imagiabilidade” e “memorabilidade” daí derivados 

(Steinitz, 2000, pp. 283-287). 

  Na maior parte dos modelos de avaliação actuais as notas mais elevadas são atribuídas 

normalmente a paisagens com combinação de menos desenvolvimento, vistas mais distantes, terrenos 

mais variados, presença de água e um maior sentido de envolvimento. Também nos modelos de avaliação 

visual se assume que estes serão aferidos segundo um comportamento de avaliação normal, numa 

paisagem normal, sob condições normais.  

  No entanto, a maior parte das imagens memoráveis, ou seja, que causam realmente impacto ao 

observador, não estão de acordo com as prioridades dos modelos de avaliação, nem os critérios de 

avaliação de acordo com esses modelos. Algumas das questões levantadas por imagens memoráveis desse 

tipo são (Steinitz, 2000, pp. 283-287): 

• Quando é que a visão de uma paisagem será mais preferida e mais memorável? 

• Quando é que a visão de uma paisagem será mais memorável mas não mais preferida? 



 

 

50 

 

• Sob que circunstâncias pode estar uma paisagem para ser mais memorável? 

• O que poderemos fazer quando as visões mais “feias” são as mais memoráveis? 

• Como poderemos avaliar uma paisagem que não é diversificada, que tem vistas fechadas, que não 

tem água, que é muito desenvolvida, mas que é muito memorável? E também muito preferida?   

• Como poderemos simular e visualizar as características que conferem alta ou baixa 

memorabilidade, quando elas podem ser atributos do observador, ou da sequência, ou de outras 

condições de visibilidade? (Steinitz, 2000, p. 283-287). 

 O autor Eckart Lange utiliza o método anteriormente descrito por Carl Steinitz no estudo das 

vistas do Parque Nacional da Acadia. Este afirma que as vistas do parque estão a deteriorar-se ou até a 

perder-se porque a vegetação não foi limpa no passado (Lange, 1990, p.353). Como conclusão das 

questões colocadas por Carl Steinitz, este afirma que a preferência visual mostra uma concordância na 

preferência por paisagens não desenvolvidas e não populadas (Steinitz, 1988, p.45). Assim, a lista de 

preferências por ordem decrescente de influência é: 

1) «As pessoas não querem ver uma paisagem muito urbanizada 
2) Procuram uma sensação de mistério 
3) Gostam de desenvolvimento costeiro e de desenvolvimento com um distinto carácter 
histórico 
4) Gostam de ver água 
5) Não gostam de ver desenvolvimento turístico orientado para o comércio 
6) Gostam de vistas de longa distância 
7) Gostam de ver paisagens limitadas  
8) Gostam de ver vegetação diversa e bem mantida» 

 Poderá concluir-se da análise desta lista de preferências visuais que o Parque da Pena se 

enquadra numa paisagem preferida. A sensação de mistério, o gosto por vistas longas e por uma 

vegetação diversa e bem mantida são situações que se procuram atingir no Parque da Pena como 

objectivos deste trabalho. 

 O autor afirma ainda que, em relação às vistas, procura-se que a intervenção ao nível da 

vegetação tenha um aspecto pouco definido de modo a parecer mais natural. Para minimizar o impacto 

visual destas actividades devem ser feitas remoções periódicas de árvores e avaliações e cortes 

individuais. É ainda admitido que as árvores com um pequeno alcance em relação a determinada vista 

têm que sofrer intervenções regulares de modo a manter a intenção de desenho dessa vista. Em termos 

do desenho da vista, o tratamento das extremidades é muito importante pois uma extremidade abrupta 

é pouco estética (Lange, 1990, p.354). 

 Em 1982, Hal Moggridge elabora um estudo para a Historic Buildings Council sobre os 

jardins de Rousham, considerando como as partes plantadas deveriam ser restauradas. Os jardins de 
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Rousham, datados de 1738, são da autoria de William Kent, sendo também o mais ancestral 

sobrevivente de todos os jardins paisagistas do mundo (Moggridge, 1986, p.187). Tal como o rei D. 

Fernando no Parque da Pena, Kent criou séries de belas cenas com árvores agrupadas, clareiras e 

caminhos serpenteados, interpolados por estátuas e templos. Para alcançar estes efeitos o jardim é 

subdividido em espaços distintos, dispostos irregularmente e ligados por caminhos serpenteados 

que irrompem repentinamente do mistério da floresta para revelar a cuidadosa composição de cenas 

numa sucessão de surpresas (Moggridge, 1986, p.188). 

 A preocupação com as vistas, nomeadamente a presença de um ponto focal localizado 

numa montanha oposta à residência, está também muito presente. O desenho de Kent inclui 

também uma série de linhas visuais de ligação que relacionam os elementos com o ponto focal. Os 

perfis cuidadosamente definidos ilustram a diversidade de carácter no jardim, nomeadamente as 

variações de altitude, que são aquilo que «primeiro prende o olho». «A geometria unificadora de 

uma série de secções cruzadas, parece trazer uma profunda satisfação ao inconsciente» 

(Moggridge, 1986, p.188). 

 Considera-se que em Rousham, o crescimento da vegetação invadiu os espaços abertos 

originais levando à perda do sentimento de surpresa, o que levou a que a vegetação madura do 

jardim, embora ainda romântica, perdesse totalmente o seu carácter oitocentista. Pode concluir-se 

que o desenho de Kent contém um erro: o tamanho das árvores assumido no desenho original não 

tem em conta a altura e o compasso das árvores maduras, pois ele afirmava plantar para o efeito 

imediato e não para o futuro. O autor afirma que os pontos focais existentes em Rousham, embora 

sempre impressionantes são diminuídos pelo desenvolvimento de algumas árvores que bloqueiam 

algumas das vistas (Moggridge, 1986, p.192).  

 As figuras mostram as linhas de visão em relação com os pontos focais mais proeminentes, 

entrecruzando o campo aberto e salientam a noção de que em diferentes pontos do jardim a relação 

entre os objectos muda. 
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Figura 18 – Ponto focal nos jardins de 

Rousham 

 

Figura 19 – Pontos de vista nos jardins de 

Rousham 

 

 

4.3. Sistemas de Vistas Actualmente existentes e Sistemas de Vistas Potenciais 

 

  Os sistemas de vistas actualmente existentes são as relações visuais, entre o observador e 

outros elementos, que existem no momento presente. Os sistemas de vistas potenciais são as relações 

visuais que são possíveis de estabelecer no espaço, mais ou menos facilmente, mas cuja antiga existência, 

apesar de se encontrar de momento obstruída, é evidenciada pela presença de algum elemento construído, 

como um banco ou um miradouro (Velho, 2008, p. 16). 

 No entanto as vistas potenciais foram também aferidas pela deambulação pelos percursos e 

descoberta de pontos de vista que por um conjunto de factores se apresentaram fáceis de obter e que 

correspondiam aos requisitos de percurso mais concorrido e situação topográfica proeminente (Nunes, 

1985, p. 108). 
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Figura 20 - Vista actualmente existente da Cruz Alta sobre o Palácio da Pena 

 

Figura 21 - Vista potencial sobre o Gigante 

 

4.4. Vistas Antigas e Vistas Actuais 

 
 A análise iconográfica (imagens, pinturas, desenhos e fotografias) do Parque da Pena ao longo 

do tempo, permitiu verificar a sua evolução e estabelecer comparações e relações entre as imagens mais 

antigas e as imagens actuais, na perspectiva do estudo das vistas. 

 As imagens antigas foram, na sua maioria, obtidas a partir de locais que seriam caracterizados 

por uma vista com interesse, pela sua situação sobranceira sobre outro local ou pela relação entre pontos 

altos, podendo dar indicações sobre os locais onde actualmente se obterá ou poderá vir a obter uma vista 

interessante. Da comparação entre as imagens antigas e as imagens actuais poderemos observar a 

evolução do crescimento da vegetação e a diminuição do ângulo de visão sobre determinado objecto. 

Assim entenderemos o que será necessário fazer para voltar essa vista a ser o que era. 
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  Decerto que o propósito de D. Fernando na plantação do Parque era que ele atingisse o seu 

crescimento máximo. No entanto, dentro da perspectiva romântica não faz sentido que existam pontos de 

estadia que não tenham nenhuma relação visual com outros pontos, pois dessa maneira estaríamos numa 

floresta e não num parque romântico. 

 

Figura 22 – Vista antiga sobre o Parque da Pena (final do século XIX) sendo visível o Templo das 

Colunas em construção e o morro do Gigante ainda sem a estátua 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Pintura do Templo das Colunas da autoria de Cinatti 
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Figura 24 – Vista actual sobre o Parque da Pena sendo visível o Templo das Colunas e o Gigante

     

 

 

 

 

4.5. Pontos de Vista Prioritários de Intervenção 

 
  Tendo em conta tudo o que até agora foi analisado e interpretado ao longo da pressente 

dissertação, poderemos afirmar que, na definição de pontos de vista prioritários do Parque da Pena, um 

elemento se destaca como ponto focal, principal e constante – o Palácio da Pena. Como diz José Carneiro 

(2009, p. 75): «No nosso caso [Pena], a ligação visual ao castelo é elemento a ter em grande conta». 

  A não ser apenas pela sua situação altimétrica (528m) e topográfica (um cume), mas também 

pela sua aparência singular e fantasiosa, o Palácio da Pena é um elemento que se distingue facilmente na 

região em seu redor, até um raio de aproximadamente 30 km. Também os meios de comunicação social e 

o restauro que recentemente sofreu contribuem para que se torne um elemento de forte identidade visual, 

ícone de todo o Concelho de Sintra e até de Portugal.  
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Figura 25 - O Palácio da Pena como 

ícone de Sintra aparecendo na capa de 

um livro sobre Sintra. 

Figura 26 – Outro exemplo do Palácio da Pena 

como ícone de Sintra aparecendo na capa de um 

livro de fotografias sobre Sintra.

                 

 

  Dentro do Parque, a intenção do projectista era sem dúvida colocar o Palácio numa posição 

sobranceira para que pudesse ser visto de numerosos pontos. As diversas construções do Parque estão 

claramente dispostas no sentido da observação do Palácio. 

  Outra das referências que explica a importância da habitação naquela situação é a 

comparação, feita por Richard Strauss, do cume da Pena, com o Monte Salvat, o monte sagrado que 

guarda o cálice da Última Ceia de Jesus Cristo. «Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Conheço Itália, 

a Sicília, a Grécia, o Egipto, e nunca vi nada, nada, que valha a Pena. É a cousa mais bela que tenho 

visto. Este é o verdadeiro Jardim de Klingsor, e lá no alto, está o Castelo do Santo Graal» (Carreiras, 

2001, p. 106). 

  Assim, na análise do sistema de vistas (escolha dos pontos de vista prioritários), 

considerou-se, além da hierarquização topográfica (os pontos mais altos), e da hierarquização de 

percursos (os percursos mais concorridos), também os pontos de onde se tem uma vista mais 

abrangente sobre o Palácio, quer sejam em pressupostos miradouros, bancos, ou pontos isolados por 

entre os caminhos. Considerou-se apenas a zona Oriental do Parque por se considerar que toda a área 

seria excessivamente abrangente. 

  Considerou-se também a ligação visual entre o Templo das Colunas e o Gigante, uma vez 

que esta construção não funciona como miradouro propriamente dito, apesar de simbolicamente se 

encontrar vis-à-vis com o Palácio. Dessa forma, devido ao alinhamento em que se encontram Palácio, 

Templo das Colunas e Gigante, ao melhorar a vista entre o Templo das Colunas e o Gigante estar-se-á 
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automaticamente a melhorar a visibilidade entre o Gigante e o Palácio, apesar de esta só ser 

apreendida nos sentido Palácio - Gigante, simbolicamente estará restaurada a vista do cavaleiro sobre 

o Palácio. Os pontos de vista de intervenção prioritária são: 

 

1- Vista do Templo das Colunas sobre o Palácio da Pena 

 

1.1. Tipo de vista – Esta é uma vista contida pela vegetação que funciona como miradouro e estabelece 

uma relação visual entre uma das construções do Parque (o Templo das Colunas) e o Palácio. 

 

1.2. Qualidade da vista – Esta é uma vista que celebra a beleza do Palácio e a grandeza da obra pela 

localização do mesmo

 

Figura 27 – Vista antiga do Templo das 

Colunas sobre o Palácio da Pena . 

       

Figura 28 – Vista actual e potencial do Templo 

das Colunas sobre o Palácio da Pena.
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Figura 29 - Vista antiga do Templo das 

Colunas sobre o Palácio da Pena.  

Figura 30 - Vista actual e potencial do Templo 

das Colunas sobre o Palácio da Pena.

 

                                       

 

Figura 31 – Vista antiga do 

Templo das Colunas sobre 

o Palácio da Pena. 

Figura 32 – Vista actual e 

potencial do Templo das 

Colunas sobre o Palácio da 

Pena, no Inverno. 

Figura 33 - Vista actual e 

potencial do Templo das 

Colunas sobre o Palácio da 

Pena, no Verão. 

 

 

   

 

2 – Vista do Templo das Colunas sobre o Gigante  

 

2.1. Tipo de vista – Esta é uma vista contida pela vegetação que estabelece uma relação visual entre 

duas construções do Parque (o Templo das Colunas e o Gigante). 
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2.2. Qualidade da vista – Esta vista celebra a importância do cavaleiro como “guardião” do Palácio e 

do Parque. 

 

Figura 34 – Vista actual e potencial do Templo das Colunas sobre o Gigante. 
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