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Resumo 

Neste texto, pretende-se intentar, ainda que em linhas gerais, uma 

renovada síntese do surto construtivo que marcou os séculos XVI e XVII, 

em Sintra. Por conseguinte, abarca, ao longo de cerca de duzentos, os 

principais “modelos” arquitectónicos do Renascimento, do Maneirismo e do 

Estilo Chão que modelaram o facies sintrense. Não se trata ex arte apenas 

do carreamento informativo, mas coloca-se também a hipótese, apesar da 

inexistência de fortuna crítica, de Diogo Castilho ter sido igualmente o autor 

do projecto da loggia da casa da Quinta dos Pisões, através do paralelismo 

gramatical existente entre este espaço e a arquitectura do claustro do 

mosteiro da Penha Longa. 

Palavras-chave: Renascimento, Maneirismo, Estilo Chão, Penha Longa, 

Penha Verde. 

 

Summary 

In this text, one tries to intent, though, in general lines, a renewed synthesis 

of the constructive outbreak that marked the XVIth-XVIIth centuries in 

Sintra. Therefore, it encompasses, along about two hundred years, the main 

architectonic “models” of the Renaissance, Mannerism and Plain Style that 

modelled Sintra’s facies. It’s not only ex arte about the informative 

assemblage, but one points out the hypothesis, besides the inexistence of 

critical fortune, of Diogo de Castilho having been equally the author of the 

loggia’s project of the Pisões Villa’s manor house, through the grammatical 

parallelism existing between this space and the cloister’s architecture of the 

Monastery of Penha Longa. 

Key words: Rennaissance, Mannerism, Plain Style, Penha Longa, Penha 

Verde.
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A presença de Andrea Sansovino, chegado a Portugal nos últimos anos 

do governo de João II (1481-1495), traduziu-se na realização de algumas 

pequenas obras em Azeitão e Benavente, sendo-lhe igualmente atribuída 

a execução da porta renascentista do Palácio Nacional de Sintra, 

porquanto os seus elementos decorativos estão plasticamente próximos 

dos do túmulo do cardeal Sforza, na Igreja de Santa Maria del Popolo de 

Roma1, opinião que Serrão refuta ao afirmar tratar-se de trabalho menor, 

ainda que inspirado num bom modelo italiano2. Esta permanência, no 

entanto, acicatou os ânimos mais tradicionalistas e, naquela época de 

metamorfismo artístico, impulsionado, não só pela conjuntura socio-

política, económica e cultural europeia, mas também pela mudança dos 

modelos do gosto – sobretudo de inspiração transalpina – e apesar dos 

princípios construtivos de númen romano terem já despontado, o modelo 

gótico vitoriou, transmudando-se no chamado estilo manuelino3. 

                                                
1 Markl, 1986: 180 e Moreira, 1995: 314. 
2 Serrão, 1989: 53. 
3 Sobre esta matéria cf., também, Serrão, 1989: 48. 
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O manuelino, porém, acabou por traduzir algum afastamento dos cânones 

verticais do gótico – ao ensaiar o arrocho em muitos dos edifícios erigidos 

ou reformados no dealbar quinhentista – e a sua lenta dissolução criou 

espaços, nos quais a horizontalidade característica do novo estilo foi 

vingando, pois, ao libertar-se do programa gótico, a arquitectura 

reencontrou o emprego do lintel, facultando «a autonomização dos 

sistemas de cobertura face aos alçados (que, assim, se podem abrir às 

fórmulas clássicas)»4. E, por outro lado, ao longo do reinado do Venturoso 

(1495-1521), a assídua presença de mestres galegos e biscainhos 

contribuiu, apesar da reacção gótica, para a introdução de elementos 

renascentistas que se reforçaram nos tempos imediatos.  

Mas, passada a euforia do estilo manuelino, enquanto afirmação régia do 

poder centralizado, a par da Leitura Nova, tornou-se mais claro e definido 

um repertório de cariz renascentista, o qual, nas palavras de Horta 

Correia, «não só não apareceu subitamente e de um jacto mas também 

não brotou de uma única fonte»5. Este, importado, apontava para 

soluções plásticas inovadoras, como sucedeu, já no reinado de João III 

(1521-1557), quando em 1525, Miguel da Silva, bispo de Viseu, no seu 

retorno italiano trouxe consigo Francisco de Cremona, que fez erguer na 

Foz (Porto) conjunto arquitectónico ímpar, introduzindo no país o 

«emprego sistemático das formas clássicas»6. Pode-se constatar tal 

precocidade também no Algarve, particularmente em Lagos, onde se 

instalou uma escola regional que depressa ganhou expressão própria7. 

Fenómeno que se consolidou, também em parte, devido à assistência de 

outros construtores estrangeiros e à presença de nacionais além-

fronteiras (como, por exemplo, Francisco de Holanda que estudou em 

Itália, onde, entre outros vultos do humanismo, privou com Miguel 

Ângelo). Inclusivamente João III, procurado «elevar os estudos 

universitários», enviou Diogo de Azevedo Coutinho, secretário da 

universidade, a Itália contratar alguns dos grandes mestres, tendo-se 
                                                
4 Markl, 1986: 33. 
5 Correia, 2002: 24. 
6 Muchagato, 1998: 531. Sobre esta matéria vide, também, v. g., Correia, 2002. 
7 Correia, 2002: 28. 
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ainda tornado alguns portugueses leitores em diversas universidades 

transalpinas, tais como as de Roma, Ferrara, Pisa, Nápoles e Bolonha. 

Deu-se, então, início a uma tradição que, mais tarde, o marquês de 

Pombal sobe continuar, ao convidar eruditos italianos para leccionar no 

Colégio dos Nobres e na Universidade de Coimbra8.  

Consequentemente, os construtores instruídos no novo modo de fazer e, 

ao aceitar os modelos de sentido vitruviano, acabaram, finalmente, por 

renunciar à repetição modular da construção gótica e, lá pelo meado do 

século de quinhentos, o arquitecto tomou o lugar do «mestre pedreiro» 

medieval, granjeado prestígio e estatuto social. Assim, as formas 

modernas floresceram durante o governo de João III, época auspiciosa do 

humanismo nacional, sacrificado, mais tarde, à intolerância contra-

reformista da corte sebastianina e ao despojamento formal e decorativo 

do estilo-chão. A arquitectura renascentista, contudo, não se 

consubstanciou apenas numa plasticidade classicista, porque apesar do 

seu modismo radicar na modernidade, os conceitos e modelos 

conservadores continuaram a ser praticados, uma vez que «contavam 

com uma longa tradição e os seus construtores dispunham de todo um 

leque de tipologias consagradas pelo uso»9. Por isso, encontra-se, a par 

de uma arquitectura «à romana», modelar e de cariz arquétipo, uma 

arquitectura, também ela moderna, mas revelando o peso da tradição, 

onde:  

«[A] beleza pura da pedra nua – distintivo de nobreza – realçada, por contraste, 

com panos caiados ou demarcados por faixas de cor e pela policromia do azulejo 

(em uso desde o século XV, sobretudo nos interiores), em formas geométricas que 

não necessitam de articulações espaciais elaboradas nem de grandes superfícies 

extensivamente esculpidas, reside, talvez, o carácter mais castiço e o natural bom 

gosto da arquitectura nacional»10. 

Este fenómeno patenteia-se também em Sintra, porquanto ao longo do 

tempo, depois de consolidada em definitivo a nação e definida uma 

                                                
8 Passos, 1956: 180-184. 
9 Moreira, 1995: 313. 
10 Moreira, 1995: 303. 
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estratégia ultramarina, a corte, cada vez mais rica e anafada, foi perdendo 

o cariz bélico que a caracterizara e assumiu uma essência cortesã que 

refulgiu, com todo o seu esplendor, nesta vila. Apesar de pouco 

conhecida – mercê sobretudo da hecatombe do primeiro de Novembro de 

1755 –, a arquitectura sintriana de quinhentos conserva alguns vestígios 

desta nova gramática no paço real de Sintra (1521-1555), de que resultou 

a construção do corpo sobressaliente entre as alas joanina e manuelina, o 

edifício que nasce do pátio da Carranca, o pórtico e a escada helicoidal 

de acesso. Estes trabalhos que, desde 1526, eram conduzidas por Marco 

Fernandes, mestre-de-obras do palácio e do aqueduto11, reflectem, em 

parte, o movimento humanista que Sintra vivenciou na época, porquanto 

se alongava a presença da corte no Paço Real e ali iam estagiando, entre 

outros, Gil Vicente, Pedro Nunes, Pedro Sanches, Ayres Barbosa, João 

de Barros, Damião de Góis e, da academia da infanta Maria, Paula 

Vicente, Joana Vaz, Leonor Coutinho, Leonor de Noronha e a toletana 

Luísa Sigeia, apelidada, por Carolina Michäelis de Vasconcelos, de sol 

glorioso do humanismo português que no seu poema Syntra criou uma 

«perfeita Arcádia habitada por faunos e ninfas»12. Assim, muitas das 

personagens que acolitavam na corte de João III, tal como Gaspar 

Gonçalves (Ribafria) que participou no ciclo construtivo moderno de cariz 

italiano, erigiram, em Sintra e no termo, os seus solares.  

Por isso, nalguns edifícios então construídos – e/ou remodelados – 

realça-se o mais puro temperamento clássico dos elementos estruturais e 

decorativos, mas por onde se entrecruzam, muitas vezes e sem qualquer 

pudor, os elementos tipicamente renascentistas (como o arco de volta 

perfeita e as pedras lavradas «à romana») e os princípios mudéjares e 

manuelinos, numa simbiose de múltiplas influências que acabam por 

revelar o conservadorismo das elites e as suas hesitações perante a 

arquitectura moderna.  

                                                
11 Haupt, 1986: 116; Silva, 2000: 26. 
12 Moreira, 1982-1983: 621. 
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Fig. 1 – Ala de D. João III, no Paço Real de Sintra 

 

Será portanto, neste contexto, que se pode entender a atitude diferençada 

de Gaspar Gonçalves. Primeiro, ao edificar, em 1534, uma casa em 

Sintra, projectada por Pêro Pexão e aonde é por demais evidente o timbre 

renascença colocado no trabalho, como seja a fonte ornamental na galilé 

interior, de possível origem genovesa13; os medalhões de bustos 

relevados atribuíveis a Nicolau Chanterenne – que terminara a 
                                                
13 Dias, 1987: 106. 
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empreitada da Pena14 – ou, como será mais provável, esculpidos em 

oficina ao estilo de Nicolau Francês; a fonte com baldaquino do pátio; ou, 

até mesmo, a colunata do átrio assinada por aquele que em 1567 veio a 

ser mestre-de-obras do paço. Segundo, se Gaspar Gonçalves ensaiara 

um modelo novo, não o repetiu na limpidez renascentista chanterenesca 

da casa da Vila, quando, anos depois e já nobilitado por João III, reformou 

a casa do morgado de Cabriz. Na verdade, se o palacete de Sintra 

constituiu a assumpção de uma modernidade plena e a torre de Ribafria, 

reformada na década de 1540, exaltou antes o novo estatuto social do 

cortesão que, ao associar uma torre ao edifício – não defensiva, mas de 

aparato, atendendo à sua fisionomia e implantação –, fez uso de uma 

prerrogativa da antiga nobreza medieval, como que reivindicando os 

(inexistentes) pergaminhos da sua linhagem15. Apesar disso, o palácio do 

morgado de Ribafria 

assume-se moderno, er-

guendo-se, ali perto, no 

casal de Cabriz, a peque-

na ermida devotada a 

Santo Amaro, talvez eri-

gida na mesma campanha 

e que era padroado dos 

Ribafria16.  

 

 

 

 
Fig. 2 – Átrio abobadado do 
Paço dos Ribafrias  

                                                
14 A lentidão com que Nicolau de Chanterenne esculpia o retábulo da Pena (1529-1532), 
valeu-lhe, logo nos finais de 1529 e por denúncia do almoxarife André Gonçalves, uma 
admoestação de João III (Serrão, 1989: 50).  
15 Cf., v.g., Caetano, 2005. 
16 As Memórias Paroquiais (1758) referem-no explicitamente. 
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Fig. 3 – Perspectiva geral sobre a Torre de Ribafria, em Cabriz 

 

Entretanto, registou-se, também na vila de Sintra, a construção do 

palacete da quinta dos Pisões que – mesmo modificado e ampliado – 

conserva ainda do seu primitivo prospecto singular loggia rematada por 

guarita com cúpula coroada por coruchéu e bocas de fogo como 

acanaladuras17 que se abre sobre «um pequeno jardim fronteiro por uma 

escadaria que termina num vestíbulo, sustentado por duas colunas 

compósitas»18, esta, gramaticalmente, é muito próxima do claustro da 

Penha longa, pelo que, mesmo sem o exercício da fortuna crítica, 

trazemos à colação a hipótese de se tratar igualmente obra de Diogo de 

Castilho.  

 

 
                                                
17 Sintra Património da Humanidade, 1996: 193-194. O pórtico renascença, datado de 
1533, que antecede o pátio apenas foi armado nos meados do século XX. 
18 Haupt, 1986: 126. 
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Fig 4 – Perspectiva parcial da loggia da Quinta dos Pisões 

 

Na vila destacou-se, ainda, uma reforma na paroquial de São Martinho, 

onde, para além de modestos testemunhos materiais avulsos, se 

guardam três tábuas do antigo retábulo, com autoria atribuída aos 

mestres de Ferreirim e que Reis Santos datou entre 1531 e 153719. 

Enquanto isso, o próprio Nicolau de Chanterenne, durante três longos e 

trabalhosos anos (1529-1532), esculpiu o alabastrino retábulo da igreja do 

mosteiro da Pena, em cumprimento de promessa de D. João III e de D. 

Catarina pelo nascimento do príncipe. 

 

                                                
19 Actualmente em renovado estudo iconográfico e cronológico por Pedro Flor, no âmbito 
do protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Sintra e o Instituto de História da 
Arte/FCSH/UNL. 
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Fig. 5 – Retábulo da igreja do antigo mosteiro de Nossa Senhora da Pena 

 

Já na serra, Gaspar Cisneiros mandou erigir em 1548 a capela da quinta 

de São Bento20 e na vizinha propriedade dedicada a São Tiago são 

visíveis, no palacete, duas salas com abóbadas de ogivas cruzadas21, 

conservando ainda o «ambiente e pormenores da velha residência 
                                                
20 Stoop, 1986: 311-314. 
21 Stoop, 1986: 311-314. 
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renascentista»22. E continuando estrada velha fora, destaca-se a quinta 

da Penha Verde23, erigida por João de Castro, o célebre vice-rei da Índia 

que possuindo grande propriedade em plena serra de Sintra, lhe 

acresceu, como recompensa régia pelos seus heróicos feitos no Oriente, 

o monte das Alvíssaras, onde, seguindo o conselho do infante Luís, que o 

incentivou a confiar: 

«em Deus que vos dará forças para poderdes com os grandes trabalhos e 

desordens da Índia, e eu espero nelle que fazendo vós a si venhaes encher estes 

picos da serra de Sintra de Ermidas e de vossas victorias, e que os visiteis e 

logreis com muito descanso»24.  

Iniciou ali um programa construtivo de raiz ascética. Assim, Castro 

edificou por volta de 153525 umas casas térreas na sua quinta, as quais, 

mais tarde, foram sendo ampliadas e hoje alardeiam diversos pisos e fez 

construir a vitruviana ermida de Nossa Senhora do Monte, que constitui 

pequena jóia do renascimento nacional, com o seu plano circular 

interiormente percorrido por colunas adoçadas e cobertura de abóbada 

semiesférica, ostentando no bocete central singela cabeça de querubim; o 

lambril está forrado por azulejos de tapete mais tardios, impondo-se, no 

espaço reservado a altar, uma Sagrada Família relevada, de mármore26, 

provavelmente trazida por Álvaro de Castro depois de 156327, ainda que 

Pedro Dias lhe atribua uma datação circunscrita aos anos de 1530-1540, 

considerando também aquele autor a hipótese de a peça ter sido 

importada de Roma por João de Castro28. Enquanto que na cimalha da 

porta da capela permanece inscrição laudatória29: 

João de Castro, que consumiu vinte anos em duríssimas batalhas nas duas 

Mauritânias, em prol da religião de Cristo, e que depois não só percorreu as praias 

do golfo arábico e todas as costas da Índia, mas ainda as consignou nos seus 

                                                
22 Silva/Luckhurst, 1989: 35. 
23 Monumento Nacional, Decreto n.º 39.175, de 17 Abril de 1953. 
24 Juromenha, 1838: 60. 
25 Haupt, 1986: 127. 
26 Haupt, 1986: 127-131. 
27 Chichorro, 2001: 120. 
28 Dias, 1987: 104. 
29 Azevedo, 1997: 221-222.  
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escritos, ao regressar à Pátria, são e salvo pela graça de Cristo, à Virgem Mãe 

dedicou este templo votivo. 1542. 

A ermida de Nossa Senhora do Monte tem vindo a ser atribuída ao 

arquitecto Miguel de Arruda30 e na qual Horta Correia afirma – a par da 

minuciosa consciência renascentista – «perpassar a experiência da nossa 

arquitectura militar»31. Mas supõe Serrão constituir antes ignoto projecto 

de Francisco de Holanda e argumenta, a favor da sua tese, o facto de 

aquele arquitecto se ter iniciado no círculo do vice-rei como inspector das 

praças de África apenas em 154332.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Ermida de Nossa 
Senhora do Monte, na 
Quinta da Penha Verde 

 

                                                
30 Hipótese igualmente defendida por Pedro Dias, conjecturando ainda aquele historiador 
tratar-se de um projecto do próprio João de Castro (Dias, 1987: 104).  
31 Correia, 2002: 38. 
32 Serrão, 1989: 52. Por outro lado, Silva/Luckhurst (1989: 41) consideram que se 
encontra por fazer um estudo definitivo acerca da singular ermida de Nossa Senhora do 
Monte. 
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Acresceu-se depois a este locus amoenus devotado à contemplação33, e 

onde pontuam estátuas, lápides evocativas e inscrições sânscritas e 

fontanários, outras memórias mandadas construir por Francisco de 

Castro, inquisidor geral e bispo da Guarda, que concluiu entre 1640 e 

1651 os jardins e a villa rústica, destacando-se do conjunto a azulejada 

fonte dos Passarinhos ou do Corvo e os templetes de fácies já maneirista. 

Trata-se, pois, da ermida de São João Baptista, interiormente revestida 

por azulejos historiados alusivos à vida do padroeiro (Nascimento, 

Baptismo de Cristo e Degolação com Salomé); de uma cruz memorial de 

João de Castro e da capelinha de Santa Catarina (1641) – a mártir 

defensora dos Castro, de que existe belíssima imagem tardo-gótica na 

paroquial de São Martinho – que, precedida de pórtico com frontão 

triangular, apresenta a particularidade de o seu interior se desenvolver em 

octógono34. E foi, segundo consta nas Memórias Paroquiais, erigida como 

lembrança «de Dom Joaó de Castro ser armado Cavalheyro em Santa 

Catherina de Monte Sinay»35, conforme relatara já Almeida Jordão na sua 

Relação do Castello e Serra de Cintra:  

«Remata a quinta outro cabeço chamado o monte das Alviçaras: nelle está 

fundada uma ermida com a invocação de Santa Catharina, a qual mandou fazer o 

dito bispo inquisidor em memória de D. João de Castro ser armado cavalleiro em 

Santa Catharina do Monte Sinay»36.  

Mais recentemente, contudo, Borges Coelho esclareceu que Álvaro de 

Castro: 

 «(...) foi armado cavaleiro em Toro, no Mar Vermelho, próximo do mosteiro de 

Santa Catarina do Monte Sinai. Andava pelos 15, embarcara com 13»37.  

E, de facto, na inscrição laudatória sobreposta à entrada do templete lê-

se38: 

                                                
33 Chichorro, 2001: 116. 
34 Sintra Património da Humanidade, 1996: 165-172. 
35 Azevedo, V, 1998: 159. 
36 Jordão, 1874: 27-28.  
37 Coelho, 2003: 22. 
38 Azevedo, 1997, III: 233. 
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D. Álvaro de Castro, filho do grande D. João, vice-rei das Índias do Oriente, 

armado cavaleiro perto do Monte Sinai, sendo quem, primeiro subordinou à roda 

de Santa Catarina o brasão de sua família, em grata memória desse facto 

deliberou construir esta capela. O bispo D. Francisco de Castro, seu filho, cumpriu 

esse voto no ano de Cristo de 1638. 

Sabugosa, provavelmente com base nesta inscrição, considerou que foi 

Álvaro de Castro quem modificou o timbre da família, ao substituir o «leão 

nascente de oiro, saindo de uma coroa de espinhos de vermelho» – como 

consta no Livro da nobreza e perfeiçam das armas dos reis christãos e 

nobres linhagens dos reinos e senhorios de Portugal, executado na 

primeira metade de quinhentos por António Godinho39 – pela roda de 

navalhas de Santa Catarina, como se patenteia, aliás, em obras 

patrocinadas pelo filho do vice-rei, como sejam, em 1560, o convento do 

capuchinho da serra e a paroquial de São Pedro de Penaferrim, 

reformada em 156540. A roda de navalhas era, igualmente, um dos 

atributos do Estado da Índia e funcionava como memória da conquista de 

Goa por Afonso de Albuquerque no dia de Santa Catarina, tendo 

permanecido aquela peça em chefe nas armas, inclusive depois da 

reforma de 193541. Neste contexto será ainda legítimo acreditar-se 

também que a adopção de tal atributo como timbre pelos da Penha Verde 

radique, não apenas num acto individual, mas na assunção de uma certa 

soberba familiar pelo doloroso e honrado desempenho do elevado “ofício” 

de vice-rei por «D. João de Castro, illustre progenitor daquella casa»42. 

Seja como for, a alteração do timbre, por iniciativa individual e numa 

época em que existiam já normativos bastante complexos que regulavam 

as atribuições heráldicas, acaso indiciará a grande influência que os 

                                                
39 Na edição fac-similada do Livro da nobreza e perfeiçam das armas, obra dirigida por 
Martim de Albuquerque e João Paulo de Abreu Lima, refere-se que António Godinho 
iniciou aquela obra antes de 7 de Março de 1507, terminando-a antes de 16 de Setembro 
de 1541. Refira-se, também a propósito, que Norton (2004, II: 122, n. 556) representa a 
heráldica dos Castros da Penha Verde e cita várias fontes úteis para o estudo daquela 
linhagem. 
40 Campos, 2000: 10. 
41 «Para o Estado da Índia, por ter sido em dia de Santa Catarina que o grande Afonso 
de Albuquerque conquistou Goa e para que o novo brasão não se afaste das peças 
heráldicas há muito ali em uso» («Ordenações das armas das colónias que, nos termos 
da Constituição e do Acto Colonial, formam o Império Colonial Português», 1935). 
42 Sabugosa, 1903: 189. 
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Castro da Penha Verde possuíam nos mais íntimos círculos da corte, 

acabando a roda de navalhas por ser interposta na pintura manuelina da 

sala dos brasões, conforme descreveu Sabugosa que encontrou naquele 

painel algumas incorrecções: 

«De azul, seis besantes de prata. Timbre: a roda de navalhas de Santa Catharina, 

a roda de sua côr, as navalhas de prata. Estas armas teem os esmaltes do escudo 

trocado, e não sei como se possa explicar tal erro em brasão tão conhecido, a não 

se attribuir á restauração da sala em tempos de D. Pedro II. O timbre aqui pintado 

é o privativo dos Castros do morgado de Penha Verde»43.  

No limite da vila de Colares, sobressai um portal renascença encimado 

por brasão de cruz suspensa e maçanetada de doze bolotas com 

casculhos da quinta de Milides44, a antiga Cella de Colares45. Enquanto 

que na vizinha quinta do Vinagre, Fernando da Silva, aquando do seu 

exílio colarejo depois da perda da independência, terá promovido obras 

no seu morgado, com trabalhos atestados em 158646, conforme lápide 

inscrita e que, com toda a probabilidade, foi desenhada pelo próprio e 

onde se lê na tradução de Cornélio da Silva e Gerald Luckhurst:  

Porventura o exílio será mais leve neste lugar; para os amigos, as portas cerradas 

estarão patentes47.  

E, já no sopé da Serra, subsiste a ruína do palácio que Cosimo Alffaitati 

(Lafetá)48 – descendente de Giovanni Francesco Alffaitati49 que, em 1502, 

aprestara uma embarcação com destino à Índia – erigiu, por volta de 

1556, com realce para o pórtico armoriado inscrito em pano de alvenaria 

rematado por esferas sobre plintos.  

                                                
43 Sabugosa, 1903: 189. 
44 Azevedo et alii, 1963: 20-21. 
45 Caetano, 2000: 48. 
46 Stoop, 1986: 239. 
47 Silva/Luckhurst, 1989: 38. 
48 As ruínas da casa dos Lafetás ou quinta do Cosme encontram-se classificadas como 
Valor Concelhio, Decreto n.º 8/83, de 24 de Janeiro de 1983. 
49 Era conde em Cremona e tornara-se num dos maiores negociantes italianos em 
Portugal, nos finais do século XV-inícios do XVI, e era bastante estimado por Manuel I 
que lhe concedeu quitação de 8921$000 réis relativos à compra do açúcar da Madeira. 
João III validou este contrato, estendendo-o aos herdeiros de Alffaitati (Passos, 1956: 
160, 162, 164 e 226-229). 
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Cotejando este impulso construtivo, a igreja seguiu – reinterpretando-o 

nalguns casos – o modelo de génese renascentista. Assim, o cenóbio 

capuchinho da serra de Sintra construído, em 1560, por Álvaro de Castro 

apelava pela sua arquitectura “orgânica” e isolamento à ascese e ao 

pietismo, já cultivado pelo vice-rei na quinta da Penha Verde, com melhor 

expressão na fria cava que, segundo a lenda, frei Honório habitou por 

trinta anos e onde se patenteia inscrição sobrepujada por cruz50: 

Aqui Honório acabou a vida e, por isso, com Deus revive a vida. Faleceu no ano 

de 1596. 

Outras regras, no entanto, preferiram a assunção plena dos valores 

modernos. Registaram-se, assim, trabalhos no medievo convento Trino do 

Arrabalde (vastamente intervencionado após 1755) e no convento de 

Santa Ana do Carmo de Colares, em 1540, o qual, no evo seiscentista e 

no âmbito do movimento de reforma das ordens religiosas, foi alvo de 

empreitada maneirista de cariz vernacular acolhida pelo bispo Dinis de 

Mello e Castro. Outro mosteiro, o da Penha Longa, conheceu obras do 

claustro e do jardim patrocinadas por João III, em 1540. Atribuído a Diogo 

de Castilho51, o claustro da Penha Longa desenvolve-se em dois registos: 

o inferior conhece os tramos de arcos de volta perfeita geminados, 

suportados por colunelos dóricos e separados por espessos contrafortes, 

enquanto que no piso superior ostenta colunas jónicas sustendo 

entablamento. Da fábrica joanina destaca-se, igualmente, a execução do 

jardim do Núncio, em memória do arcebispo de Sulmona, Pompeu 

Zambeccari, enviado apostólico do papa Júlio III, que ali estadeou e 

mandou fazer, em 1552, as pedras lavradas do tanque central.  

 

                                                
50 Azevedo, 1997, II: 64. 
51 Caetano/Saldanha, 1989: 18. 
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Fig. 7 – Claustro renascentista do antigo mosteiro ieronimita da Penha Longa 

 

Poucos anos volvidos, o cardeal Henrique remodelou o refeitório – assim 

como ofereceu ao cenóbio capucho a tosca pedra que servia de mesa 

aos freis – e providenciou o sustento do jardim, hoje denominado do 

Cardeal. Na igreja conventual, em cruz latina e de nave única, eleva-se 
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imponente zimbório coroado por São Miguel, acedendo-se ao templo por 

elegante pórtico paladiano enquadrado por dois corpos avançados com 

frontões triangulares, mas a entrada principal processa-se, no entanto, 

«pelo lado poente, em cujo pátio lajeado a pedra lioz, se levantava um 

cruzeiro manuelino. Aí se ergue uma fachada elevada de cariz 

seiscentista, rematada por um frontão triangular e sobrepujada por uma 

cruz floreada»52. 

Nos arredores de Belas, sobressai, para além de alguns trabalhos 

renascentistas executados no antigo paço medieval53, a quinta das Águas 

Férreas com os torreões encimados por cúpula e lanternim enquadrando 

o arco de passagem de acesso ao solar, mas de recorte já maneirista54. 

Tal como sucede no vizinho solar da quinta do Bonjardim55, em 1587 

propriedade de Diogo de Sousa, antecedendo o amplo terreiro do 

palacete magnífico pórtico rusticado, com frontão triangular e pináculos, 

denunciando influências da arquitectura florentina. O palacete, construído 

na época, apresenta planta em H e volumetria de paralelepípedos 

justapostos, com coberturas diferenciadas a duas e três águas e 

espessos cunhais de cantaria, coroados de pináculos que animam as 

fachadas rasgadas por portas e janelas de sacada no andar nobre. 

Enquanto que, nas imediações da Tala, se ergue o solar da quinta do 

Molha Pão56 – propriedade documentada desde 1633, quando Antão 

Gonçalves se comprometeu a pagar foro a António Correia, senhor de 

Belas. Com planta rectangular e acentuada horizontalidade com duas 

loggias, ritmadas por arcaria de volta assente em pilastras toscanas, 

abertas para o jardim de buxos e espelho de água. Mas, o solar, de 

aspecto vernacular com a sua estrutura, modelo e, sobretudo, os 

melhoramentos realizados por Bartolomeu Quifel Barberino pouco antes 

do fim do século anuncia-se já proto-barroco. 

                                                
52 Caetano/Saldanha, 1989: 13. 
53 Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 32973, de 18 de Agosto de 1943. 
54 Serrão, 1989: 53 e Stoop, 1986: 184-187. 
55 Stoop, 1986: 191-194. A quinta do Bonjardim está classificada como Imóvel de 
Interesse Público (Decreto n.º 5/2002 de 19 de Fevereiro). 
56 Sobre esta quinta cf. Stoop, 1986: 191-204. 
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E em verdejante vale de Camarões, rasga-se a quinta de Nossa Senhora 

dos Enfermos que terá pertencido a Francisco de Holanda57. De facto, 

aquele humanista possuiu um «monte» onde, depois de se ter imposto na 

corte de Sebastião um certo espírito chão de natureza tridentina adverso 

à arte e à tratadística de raiz neoplatónica, se refugiou e redigiu dois dos 

seus mais expressivos tratados: Da Fabrica que Falece à Cidade de 

Lisboa e De quanto serve a ciência do desenho assim na paz, como na 

guerra. O solar, apesar de adulterado por sucessivas campanhas, 

conserva ainda parte da sua estrutura quinhentista. Mas a ermida – com 

toda a probabilidade projectada por Holanda – constitui emblema maior 

do renascimento sintrão, à qual se acresceu, por volta de 1720-30, forro 

azulejar com figurações marianas e grande alpendre de três águas. Na 

verdade, a capelinha desenvolve-se sobre planta em cruz latina com 

cunhais pétreos rusticados «à romana» e sobre o pórtico de verga recta 

incrustou-se tabula dedicatória de mármore rosa:  

SPEI . AETERNAE . 

INFIRMISEN SACELLO DEDICARVNT 

Ou seja: Os enfermos dedicaram [esta inscrição] no Santuário à 

Esperança Eterna, isto apesar de a mais antiga notícia compilada acerca 

da festa em louvor da padroeira, bem como do solar, datar de inícios de 

setecentos, ainda que a fonte recorrida se reporte para lá da época da 

Restauração:  

«há uma Quinta a que daõ o nome dos Fetaes, que he hoje de hum Mercador de 

Fancaria, chamado Diogo Soares: nesta Quinta há huma Ermida dedicada á 

soberana Rainha dos Anjos, com o titulo de Nossa Senhora dos Enfermos (...). 

Esta Quinta comprou hum avò de Diogo Soares, que hoje a possue; este homem 

veyo da India, e com algum cabedal, que de lá trouxe, a comprou, e assim a logra 

hoje seu neto com grande estimaçaõ (...). O tempo em que o avò de Diogo Soares 

comprou a Quinta, dizem que há mais de setenta annos, seria no tempo de 

                                                
57 Serrão, 1989: 52-53. A Câmara Municipal de Sintra apresentou, em 1997, proposta de 
classificação como Imóvel de Interesse Público, estando o respectivo processo, desde 
então, «em estudo» na Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo do 
IGESPAR. 
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aclclamaçaõ delRey D. João IV (...). Já neste tempo da compra da Quinta existia 

aquella casa, e ermida da Senhora, mas parece que naquelle tempo estava fria a 

antiga devoçaõ, e concursos da romaria 

da Senhora»58.  

No interior da capelinha, com 

cobertura em abóbada de berço, 

destaca-se, ao fundo e 

parcialmente encoberto por 

modesta máquina oitocentista, o 

primitivo painel marmóreo que, 

pela sua plasticidade, afigura 

tratar-se de trabalho holandiano, 

assentando este numa predela 

com anjo relevado, semelhante ao 

patente no desenho da «Criação 

de Adão do Pó da Terra» incluso 

no álbum De aetatibus mundi 

imagines, cuja face foi desbastada para a montagem do frontal de 

madeira. O retábulo-mor integra miniaturização arquitectónica, cujas 

colunas jónicas sustêm frontão triangular com a legenda: 

SANCTVS 

SANCTVS . SANCTVS 

 

                                                
58 Santuario Mariano..., tomo 7, Lisboa [1707]. Refira-se, a propósito, que, em 1758, nas 
Memórias Paroquiais, o pároco José Antunes escreveu que a ermida «de N. Senhora 
dos Enfermos m.º milagroza q esta em a Quinta do Exm.º Snr. Secretario de Estado 
Thomé Joaqhuim da Costa Corte Real a honde vem muntas romagens; Festeija hu Sirio 
de Lx.ª em dia da Senhora Santa Anna». Desta abertura do templo aos fiéis resultou já 
pelos meados do século XIX um litígio com o seu proprietário de então, André Chichorro 
da Gama Lobo. Conflito que seria oportunamente sanado com a escritura, de 1846, 
celebrada por Gama Lobo e Francisco Pereira, procurador dos moradores de Camarões, 
na qual se acordou que a ermida de Nossa Senhora dos Enfermos seria utilizada pelo 
povo dois dias por ano, ou seja, nos dias da festa de Outono (1.º domingo de Outubro e 
dia imediato). O seu actual proprietário, no entanto, costuma franquear as portas do 
templo e, inclusivamente, costuma celebrar-se ali a eucaristia dominical, sendo 
igualmente num anexo da capela que as crianças do lugar de Camarões se instruem no 
catecismo. 

Fig. 8 – Retábulo renascentista da ermida de 
Nossa Senhora dos Enfermos, em Camarões 
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A Francisco de Holanda tem vindo também a ser atribuída a autoria da 

ermida de São Mamede de Janas59, templo de planta centralizada erigido 

sobre anterior edifício pelos meados do século XVI e que está 

parcialmente precedido de alpendre, revelando, no interior, curioso 

templete central, tendo-se acrescido à rotunda igreja uma capela-mor 

sobressaliente com altar mudéjar. Na verdade, a ermida de Janas, apesar 

da erudição do desenho, revela prospecto vernaculizado mercê também 

das diferentes intervenções de cunho popular de que foi alvo ao longo do 

tempo, como, por exemplo, a construção de espesso anel de pedra seca 

que a envolve. Refira-se a título de curiosidade que, ainda hoje, se faz ali 

propiciatória festa, de raiz medieval, consistindo o seu ponto alto na 

bênção dos animais. Essência que se reportará, eventualmente, a São 

Saturnino, lá num alto da Serra, com primeira notícia documentada em 

1192, mas cujo actual templo – há muito ao abandono – foi edificado nos 

finais do século XVI e revela, na sua abóbada de canhão e alternância 

rítmica do jogo de estuques em claro-escuro, o despojamento formal 

característico da arquitectura jesuítica.  

 
Fig. 9 – Perspectiva geral da ermida de São Mamede, em Janas 

                                                
59 Serrão, 1989: 52. O templo encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público, 
Decreto n.º 44075, de 5 de Dezembro de 1961. 
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As empreitadas quinhentistas repetiram-se pois um pouco por todo o 

território sintrense, até porque a «afirmação do Renascimento foi (…) um 

processo gradual que evoluiu do conceito experimental de formas de 

carácter decorativo (…) e contou também com a formulação de escolas 

regionais [que] representaram, no seu decorativismo, um elemento de 

tensão à hegemonia do estilo-chão»60 – de origem vernácula e fortemente 

influenciado pela arquitectura militar, que George Kubler identificou61. Este 

fenómeno incentivou o surgimento tardio de uma arquitectura renascentista 

de modulação rural, como é o caso da capelinha de Santa Susana e as 

interposições classicizantes nas ermidas de São Romão de Lourel62 – com 

probabilidade patrocinadas pelos senhores de Ribafria, porquanto Gaspar 

Gonçalves adquirira o vizinho casal de Lourel – e do Espírito Santo de São 

João das Lampas, esta última de 1572. Obras que surgem como 

contraponto à maniera italianizante do maneirismo internacional, em voga 

desde o meado do século, e de que o notável pórtico serliano, datado de 

1566, de Nossa Senhora da Conceição da Ulgueira ainda hoje surpreende 

na delicadeza do talhe de expressão 

antuerpiana que, para Vítor Serrão, 

revela o «dinâmico surto construtivo 

de que Sintra se tornara o eixo, 

atraindo nobres e artistas, e que se 

ramificava por toda a região 

envolvente da serra»63.  
 
 
 
Fig. 10 – Pormenor da serliana no pórtico da 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em 
Ulgueira 

                                                
60 Muchagato, 1998: 530. 
61 A Arquitectura Portuguesa Chã Entre as Especiarias e os Diamantes, 1521-1706, 
publicada na colecção “Artes História”, pela editora Veja. 
62 Caetano, 2000: 329-350. 
63 Serrão, 1989: 55. A Câmara Municipal de Sintra apresentou, já em 1993, proposta de 
classificação como Imóvel de interesse Público na Direcção Regional de Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo do IGESPAR. 
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Enquanto isso, em Almargem do Bispo ergueu-se a paroquial devotada a 

São Pedro, cujo corpo se anuncia arcaizante na sua organização espacial 

com três naves e arcaria apoiada em marmóreas colunas toscanas64, 

seguindo um tipo que parece ter sido dominante na antiga Estremadura e 

Algarve65. Na própria vila de Sintra, entre 1562 e 1564, consoante o 

desafogo da irmandade, foi crescendo a abóbada e demais pedraria da 

igreja da Misericórdia, sob a orientação do oficial pedreiro Baltazar 

Fernandes que, doze anos depois, surge referenciado como mestre-de-

obras do paço66. E, em Rio de Mouro, a matriz de Nossa Senhora de 

Belém registou significativa empreitada em 1563, de que subsiste 

elegante portal com verga assente em pilastras toscanas, conservando no 

interior, embebido na parede norte da capela-mor, baixo-relevo 

representando a Anunciação. Este pequeno conjunto escultórico foi 

executado por um artífice local e, apesar de se tratar de uma peça datada 

já do terceiro quartel do século XVI, pode integrar-se, estilisticamente, no 

ciclo do renascimento, com influências da chamada Arte de Coimbra67.  

Fenómeno que, juntamente com os medalhões da paroquial colarense 

que se integram numa tradição chanterenesca, confirmam também que, 

para além das obras de raiz erudita, surgiu uma plêiade de artistas locais 

que, inspirados na nova construção, alongaram no tempo a vivência 

renascentista. Vivência que sucumbiu à emoção gerada no âmbito do 

ideário contra-reformista que preferiu, sem qualquer dúvida, o rigor do 

plain style, de que constitui melhor exemplo a grandiloquente matriz de 

Nossa Senhora da Assunção de Colares, já na sua configuração de 

church box cadenciada pilastras toscanas exteriores, mas que foi 

integralmente reformada, em 1638, por iniciativa mecenática do bispo 

                                                
64 Azevedo et alii, 1963: 13. O templo está classificado como Imóvel de Interesse Público 
(Decreto n.º 43073, de 14 de Julho de 1960). 
65 Correia, 2002: 50. 
66 Silva, 2000: 26 e 28. 
67 Tanto a igreja de Nossa Senhora de Belém, como o baixo-relevo ali subsistente foram 
já devidamente estudados por Serrão (1982-1983: 561-618). Aquela antiga paroquial 
está classificada como Valor Concelhio (Decreto n.º 2/96, de 6 de Março). 
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Dinis de Mello e Castro, pelo arquitecto Pedro Nunes Tinoco68. Modo que, 

segundo Horta Correia, e num certo sentido, «supera os tradicionais 

conceitos estilísticos do renascimento, maneirismo e barroco, aplicáveis à 

arquitectura portuguesa dos séculos XVI e XVII»69. 

 
 
Fig. 11 – Perspectiva da igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, em Colares 

 

Para além da expressão arquitectónica do maneirismo italianizante então 

em voga – e que de algum modo explanámos já – observou-se, na 

segunda metade do século XVI no aro de Sintra a adopção de uma 

pintura de ideologia contra-reformista consentânea com os cânones 

tridentinos, de que constituirá exemplo a substituição, entre 1580 e 1590, 

do retábulo-mor gótico de Nuno Gonçalves da capela real do paço de 

Sintra por painel produzido na oficina do pintor lisboeta Diogo Teixeira. 

Este Pentecostes, todavia acabou por ser arriado no século XVIII e, 

depois de retirado de exposição após as obras de Raul Lino, acabou por 

ser cedido à Câmara Municipal de Sintra. Na verdade, esta 
                                                
68 Caetano, 2000: 79-89. 
69 Correia, 1986: 94. 
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“modernização” de génese catequética promovida pela Igreja foi, aliás, 

comentada por Flávio Gonçalves, que afirmou:  

«(...) proibiam-se e mandavam-se destruir, ou modificar, as imagens de feição 

profana e impúdica, ou sujeitas a confusões heréticas, ou consideradas de pouca 

dignidade religiosa. Os bispos, os visitadores de cada diocese, os funcionários da 

Inquisição, e o clero em geral, velavam para que nos templos se não 

conservassem, nem colocassem, obras dos tipos agora condenados. Em igrejas 

de todo o país se picaram ou esconderam antigos frescos, se apearam retábulos, 

se enterraram, rasparam ou substituíram painéis!»70.  

Este facto, de per si, justificará que uma onda de renovação iconográfica 

tenha varrido este território, sobretudo depois de 1580. Assim, e para 

além da produção de uma oficina regionalista não identificada, que 

produziu o retábulo da igreja de Santa Margarida de Albarraque de que 

subsistem, hoje, apenas duas tábuas, Santa Luzia e São Vicente, mestre 

Diogo Teixeira pintou uma desaparecida bandeira da Misericórdia e o 

retábulo da ermidinha de Santa Susana que se guarda ainda naquele 

templo, apesar de se encontrar em péssimo estado de conservação. A um 

seu discípulo secundário, Cristóvão Vaz, está atribuída uma Anunciação 

de antigo retábulo da igreja matriz de São João das Lampas, que Vítor 

Serrão localizou «ao abandono, numa dependência atrás do altar-mor»71. 

Cristóvão Vaz pintou ainda as tábuas Adoração dos Magos e 

Ressurreição de Cristo (ambas de 1583) para a igreja da Misericórdia de 

Sintra de onde terá transitado para a sua congénere em Colares, por volta 

de 1700, um retábulo-mor íntegro com a sua máquina maneirista de 

madeira entalhada, tal-qualmente pintado por aquele artista, em 1581. 

 

                                                
70 Gonçalves, 1973, apud Serrão, 1982-1983: 700-701. 
71 SERRÃO, 1979: 33. 
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Fig. 12 – Retábulo maneirista da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Misericórdia 
de Colares 

 

No Outono desse mesmo ano de 1581, Filipe II, o espanhol que reinou 

Portugal mercê da união dinástica, visitou a vila de Sintra. Passeou então 

na serra à sombra de frondosos bosques, escutou o gorgolejar das fontes, 

e deleitou-se em magníficos recantos no gozo de diversificadas delícias 
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panorâmicas. Visitou quintas, igrejas e mosteiros e impressionou-se no 

convento capucho erigido dentre graníticas e sombrias fragas com a 

ascese dos freis, materializada em pintura mural usando a técnica de 

fresco de Santo António de Lisboa e São Francisco de Assis, atribuída a 

André Reinoso e datável já de cerca de 1610. 

 
Fig. 13 – São Francisco de Assis, no convento dos Capuchos, fresco atribuído a André 
Reinoso 
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De facto, a ausência da corte – agora no Escorial – que usava 

desenfadar-se em Sintra, a vila conheceu longo e desencantado torpor, 

apenas quebrado por um ou outro retiro fidalgo que sem brilho animava 

pequenas cortes de aldeia, como nos conta, aliás, Rodrigo Lobo:  

«(...) retirados os títulos pelas vilas e lugares do Reino e os fidalgos e cortesãos 

por suas quintas e casais, vieram a fazer Corte nas Aldeias, renovando as 

saudades do passado com lembranças devidas àquela dourada idade dos 

portugueses».  

Este desencantado abandono acentuou-se após a restauração de 1640 – 

na altura em que João Gresbante terá pintado uma série de tábuas para a 

matriz de Belas (1642) –a realeza lusa, cada vez mais na capital, 

encontrara outros locais de veraneio, mais de acordo com as modas e 

gostos da época. Por isso, Sintra, ao longo de seiscentos recebeu apenas 

as visitas de D. Luísa de Gusmão e de D. João IV, respectivamente em 

1652 e 1654. E, vinte anos depois, o paço transformou-se, enfim, no 

cárcere do desvalido Afonso VI.  
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