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Resumo 

 

A escolha de Sintra por Ferreira de Castro prende-se intimamente com as linhas de força da 

sua obra literária, que se liga aos homens com uma sensibilidade permeada pelo justo 

equilíbrio dos próprios homens entre si, e da vida destes com toda a envolvente natural, 

vegetal e animal, que lhe dá significado e sentido. 

 

Palavras-chave: Ferreira de Castro, Literatura, Morte, Natureza, Sintra. 

 

 

 

 
Abstract 
 

Ferreira de Castro’s choosing Sintra is intimately linked to his literary work’s lines of force, which 

is connected to the people through a sensitivity permeated by fair balance between themselves 

and their lives’ with the whole natural, vegetable and animal environment, giving meaning and 

sense to it. 
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“SOB AS VELHAS ÁRVORES 
ROMÂNTICAS”: 
DO SIGNIFICADO DE SINTRA PARA 
FERREIRA DE CASTRO 

 
 

Ricardo António ALVES1 
 

 
«Aqui está, neste glorioso cume, contente e bem poisado,  

                                              o espírito de “águia” que sempre andou abraçado e  continua vivo 

                                                                  na obra magnífica de José Maria Ferreira de Castro.» 

 

Jorge Segurado2 

 

 
                                               «[…] onde quer que eu esteja, tenho um pensamento glorioso 

para 

                                         esse homem, severo e compassivo, que a Serra de Sintra guarda. 

[…]» 

 

Agustina Bessa Luís3  

 

  

Da obra literária de Ferreira de Castro sobressaem algumas marcas 

importantes, reconhecíveis como traços distintivos pelos leitores avisados: 

 

Em primeiro lugar, o entendimento que Ferreira de Castro tinha da arte e, em 

especial, da literatura era o de que ela seria tanto melhor servida quanto mais 

reflectisse um desígnio humanista; isto é: arte dos homens e para os homens, 

                                                
1 Técnico Superior da Câmara Municipal de Sintra e Coordenador do Museu Ferreira de Castro. 
2 In Museu Ferreira de Castro – MFC/C-5 Jorge Segurado, «O último acto de Ferreira de Castro», Diário de Notícias, 
Lisboa, 1 de Julho de 1975. 

 
3 In Agustina Bessa Luís, «Ferreira de Castro», Vária Escrita #3, Sintra, Câmara Municipal, 1996: 129; republicado 
em Contemplação Carinhosa da Angústia, Lisboa, Guimarães Editores, 2000: 143-151. 
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pondo em equação os factores que directa e indirectamente condicionassem a 

dignidade do indivíduo. Daí que a caracterizemos, e bem, como uma literatura 

realista de intenções sociais, que, a partir de Emigrantes (1928), trouxe para o 

romance português a novidade do ponto de vista «das personagens que não 

têm lugar no mundo»1 (in Ferreira de Castro, «Pórtico» de Emigrantes [1928], 

Lisboa, Guimarães Editores, 1988: 14), consubstanciado, aliás, no próprio 

título, que remete para um colectivo humano indiferenciado, anunciando um 

conjunto de seres humanos previsivelmente desfavorecidos e à mercê da 

conjuntura histórica, política e social. Ontem como hoje.  

  

É, pois, compreensível que, desde cedo, a sua obra fosse apresentada como 

anunciadora do neo-realismo – não sem alguns equívocos e controvérsia que 

se prendem mais com facciosismo partidário do que com a análise 

ideologicamente desapaixonada e não comprometida… (ver Ricardo António 

Alves, Anarquismo e Neo-Realismo – Ferreira de Castro nas Encruzilhadas do 

Século, Lisboa, Âncora Editora, 2002: 71-108). 

 

Mas, se a narrativa castriana veicula um escopo de intervenção social, sendo 

marcadamente ideológica, esse desígnio tem sido responsável por uma 

subvalorização da dimensão metafísica, que é o segundo aspecto 

caracterizador do corpus literário que nos legou, e o impregna e complementa4; 

dimensão radicada na frágil e trágica condição de finitude de cada indivíduo, 

agudizada quando a consciência de fim não se ampara na crença religiosa da 

vida após a morte – como é o caso do nosso autor.  

   
Em terceiro lugar, Castro foi um contemplativo da Natureza, em especial da 

natureza vegetal; e esta ocupa também um lugar de primeira importância na 

sua obra, como desde sempre viram exegetas mais atentos: já na década de 

1930, o poeta João de Barros assinalara nas páginas da Seara Nova, em 

recensão crítica a Eternidade (1933), a «paisagem, humanizada pelos que nela 

penam e sofrem» (in Museu Ferreira de Castro – Periódicos, MFC/D, João de 

                                                
4 Ver Eugénio Lisboa, «Ferreira de Castro e o seu romance O Intervalo: uma metáfora para a condição humana», 
Folhas – Letras & Outros Ofícios, #3, Aveiro, Grupo Poético de Aveiro, 1998: 11-18; republicado em Indícios de 
Oiro, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2009: 129-139. 
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Barros, «Livros», Seara Nova #345, Lisboa, 1 de Junho de 1933: 141-142); e 

outros críticos tirarão desta humanização mais extremes e significantes 

consequências: de António Cândido Franco, que sublinhará, a propósito do 

romance A Selva (1930), «[…] uma atribuição precisa de sentido à natureza 

[…]» (in António Cândido Franco, «O significado da selva na obra de Ferreira 

de Castro», Colóquio – Letras #104-105, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1978: 62), a Torcato Sepúlveda, notando que o escritor, «[…] na 

obra como na vida, cultiv[ara] um doce paganismo em que a natureza era 

antropomorfizada […]» (in Torcato Sepúlveda, «A natureza como personagem 

de romance», Público, Lisboa, 29 de Junho de 1994: 25) 

– como teremos oportunidade de ver, a propósito das árvores de Sintra.  

 
Também os estudos universitários em diferentes âmbitos, como o são o da 

linguística e o da ecocrítica, relevam este factor específico do apego à 

Natureza como algo central na obra castriana. Assim, Isabel Roboredo Seara, 

a propósito de A Lã e a Neve (1947) – uma das suas obras-primas –, refere-se 

ao modo «habilíssim[o]» operado pelo estilo literário de Ferreira de Castro, 

reflectindo, não apenas uma estética, mas também uma singular 

mundividência: «A fusão do mundo físico com o mundo moral, a matéria inerte 

que ganha constantemente vida emotiva, o cromatismo singular da natureza, 

determinam indefectivelmente um estilo idiossincrático.» (in Isabel Roboredo 

Seara, «A Lã e a Neve – Virtualidade e originalidade dos enunciados 

metafóricos», Língua e Cultura #7-8, Lisboa, Sociedade da Língua Portuguesa, 

Jan.-Jun. 1998: 130); e com enfoque em Terra Fria (1934), porém alargando à 

restante obra, Ana Cristina Carvalho sustenta que aquela foi, e é, portadora de 

«um inequívoco discurso ecológico». [in Ana Cristina Carvalho, «Ecologia 

Humana no Romance Terra Fria, de Ferreira de Castro», A Ecocrítica no Brasil, 

João Pessoa, Universidade de Paraíba, 2013 (no prelo)].  

 
A escolha de Sintra por Ferreira de Castro como um dos seus lugares de 

eleição para escreviver – como diria Cruz Malpique (ver Cruz Malpique, «O 

problema sentimental da emigração no romancista português Ferreira de 

Castro e na poetisa galega Rosalía de Castro», In Memoriam de Ferreira de 

Castro, Cascais, Arquivo Biobibliográfico dos Escritores e Homens de Letras de 
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Portugal, 1976: 169) –, tem um impulso sinestésico, tanto mais interessante 

quanto ele pôde conhecer a face negra da Natureza, em que o Homem não 

passa de um títere manejado inexoravelmente pela força titânica dos 

Elementos, que não consegue aplacar.5  

 

Mas é outra a Natureza que o cativa: a placidez do Vale de Ossela, o verde 

minhoto, a paisagem de Sintra. Num texto de 1964, «O último quarto de hora 

da minha vida», o escritor assinala inequivocamente a sua propensão 

metafísica para essa simbiose de matéria e espírito, que se manifesta não 

apenas no indivíduo José Maria Ferreira de Castro e também na própria obra e 

estilo do romancista, como acima se assinalou: 

 
«[…] Toda a minha existência de homem e de escritor está vinculada a esta paixão. Foi 

em convívio com a Natureza que os sentimentos de amor se sublimaram sempre em 

mim, foi em contacto com ela que elaborei a maioria das páginas que tenho escrito. As 

minhas demoradas estadas nesse pequeno mundo de beleza insigne que é Sintra, com 

tantas veredas dum intimismo lírico, tantos rincões secretos onde a poesia habita e tanta 

espiritualidade pairante, como se tudo propiciasse, às horas vespertinas, uma perfeita e 

voluptuosa fusão dos corpos e das almas, devem-se à irresistível fascinação que em 

mim exercem as grandes e verdes paisagens. […]» (in Museu Ferreira de Castro – 

Periódicos, MFC/D – Ferreira de Castro, «O último quarto de hora da minha vida», O 

Século Ilustrado #1369, Lisboa, 28 de Março de 1964: 12). 

 

Trecho por demais elucidativo da importância de Sintra para o escritor, desde 

logo pela qualificação carinhosa como um «pequeno mundo», em alusão ao 

seu primeiro livro de viagens, Pequenos Mundos e Velhas Civilizações (1937-

38); em segundo lugar, Castro estabelece uma relação directa entre a 

espiritualidade (que não, evidentemente, crença religiosa) ou a estesia 

vivenciadas na serra e nas suas faldas, e o próprio acto criador da escrita. 

 

                                                
5 «[…] A selva dominava tudo. Não era o segundo reino, era o primeiro em força e categoria, tudo abandonando a 
um plano secundário. E o homem, simples transeunte no flanco do enigma, via-se obrigado a entregar o seu destino 
àquele despotismo. O animal esfrangalhava-se no império vegetal e, para ter alguma voz na solidão reinante, 
forçoso se lhe tornava vestir pele de fera. A árvore solitária, que borda melancolicamente campos e regatos na 
Europa, perdia ali a sua graça e romântica sugestão e, surgindo em brenha inquietante, impunha-se como um 
inimigo. […]». (in Ferreira de Castro, A Selva [1930], Lisboa, Guimarães & C.ª – Editores, 198032: 106). 
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Por outro lado, a experiência da Natureza engasta-se no próprio sentimento do 

«amor», aqui entendido como o sentimento fraternal que abraça todos os 

homens – sentimento que, aliás, ele considerava como «[…] a suprema razão 

de ser do  Mundo.» (in «Mensagem de Ferreira de Castro», in Campanha 

Eleitoral da Oposição, Depoimentos (Terceira Série), Lisboa, Edição dos 

Serviços Centrais da Candidatura, 1949: 91; republicado em «A unidade 

fragmentada – Dispersos de Ferreira de Castro», Vária Escrita, #3, Sintra, 

Câmara Municipal, 1994: 185-191). 

 

São esses os considerandos aduzidos, em carta datada de Lisboa, em 25 de 

Fevereiro de 1970, dirigida às entidades oficiais, pedindo para que os seus 

restos mortais fiquem em Sintra, evocando precedentes nacionais e 

internacionais como os de Chateaubriand, Malaparte, Sibelius, Rousseau, 

Taine e Verhaeren, além do exemplo de Manuel de Castro Guimarães, 

enterrado no jardim do palácio-museu que leva o seu nome, em Cascais, entre 

outros: 

 
«Tendo escrito a maior parte da minha obra em Sintra, onde tanto sonhei e trabalhei, eu 

desejaria ficar ali para sempre, entregue à protecção da sua poesia inesquecível e da 

sua beleza inefável. Desejaria ficar sepultado à beira dessas poéticas veredas que dão 

acesso ao Castelo dos Mouros, sob as velhas árvores românticas que ali residem e 

tantas vezes contemplei com esta ideia no meu espírito. Ficar perto dos homens, meus 

irmãos, e mais próximo da Lua e das estrelas, minhas amigas, tendo em frente a terra 

verde e o mar a perder de vista – o mar e a terra que tanto amei.» (in «Às entidades de 

Lisboa e Sintra – Uma carta de Ferreira de Castro», In Memoriam de Ferreira de Castro, 

Cascais, Arquivo Biobibliográfico dos Escritores e Homens de Letras de Portugal, 1976: 

213-214). 

 
E, quando convocou a imprensa para o Hotel Mira-Parque, em Lisboa, em 20 

de Abril de 1973, anunciando a doação do seu espólio ao povo de Sintra, 

referiu-se à sua permanência na vila enquanto escritor havia cerca de trinta 

anos e aos sentimentos calorosos que nutria pelos habitantes: 

 
«[…] Fiz essa doação porque amo profundamente aquela vila, pela imensa poesia da 

natureza sintrense, onde tanto meditei e sonhei, e pelo seu povo tão meu amigo. Fi-lo 

porque foi em Sintra que escrevi durante cerca de trinta anos, a maior parte da obra que 
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realizei nesse longo período, o mais fecundo da minha vida. […]» (in Museu Ferreira de 

Castro – Periódicos, MFC/D – Diário Popular, Lisboa, 30 de Abril de 1973). 

 
Tal ocorreu na companhia de Luiz de Oliveira Guimarães e Rocha Martins (este 

com residência na vila, onde viria a falecer, a 23 de Maio de 1952, na sua casa 

no Arraçário (ver o folheto da exposição Rocha Martins – 50 Anos Depois 

(1952-2002), Sintra e Lisboa, Museu Ferreira de Castro e Hemeroteca 

Municipal, 2002).  

 

Ferreira de Castro visitou Sintra pela primeira vez, no dealbar da década de 

1920 (ver «Palavras de Luiz Oliveira Guimarães», In Memoriam de Ferreira de 

Castro: 243). A sua presença activa como escritor está documentada pela 

correspondência, em carta – datada efectivamente de três décadas anteriores 

à declaração da doação do espólio –, dirigida a Roberto Nobre, a partir da “Vila 

Branca”, em 29 de Agosto de 1943, tratando de questões relativas a A Volta ao 

Mundo (1940-1944), que então redigia (ver Ferreira de Castro e Roberto Nobre, 

Correspondência (1922-1969), introdução, leitura e notas de Ricardo António 

Alves, Lisboa, Editorial Notícias e Câmara Municipal de Sintra, 1994, p. 91), 

pelo que Sintra (e outras localidades, em Portugal e no estrangeiro, dada a 

irrequietude do romancista…) foi palco de escrita de obras como A Lã e a Neve 

(1947), A Curva da Estrada (1950), A Missão – que inclui o romance A 

Experiência e o conto O Senhor dos Navegantes (1954), As Maravilhas 

Artísticas do Mundo (1959-1963), O Instinto Supremo (1968) e as evocações 

de Os Fragmentos (1974), redigidas entre 1969 e 1972. 

 
As referências a Sintra na obra romanesca – que não nos textos paraliterários, 

como depoimentos e correspondência, em grande número datadas de Sintra 

ou para aqui expedidas –, as referências puramente literárias, são reduzidas, 

mas com enorme interesse e não menor significado. 
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Da primeira fase, um romance a quatro mãos (com Eduardo Frias), A Boca da 

Esfinge (1924), topamos com uma referência de raspão a Sintra, da pena de 

Ferreira de Castro6, dotada dos clichés habituais: 

 
«[…] Ele chegava a convidal-a para um passeio a Cintra – de automovel: – rompendo 

pelas estradas solitarias as neblinas douradas do crepusculo explendoroso.» (in Eduardo 

Frias e Ferreira de Castro, A Boca da Esfinge, Lisboa, Livraria Aillaud e Bertrand, 1924: 

119-120). 

Veja-se agora, como em Eternidade – tendo também por pano de fundo uma 

relação homem-mulher –, Sintra e o Parque da Pena fogem aos lugares-

comuns, aos efeitos fáceis, ao fogo de artifício estilístico. Juvenal Gonçalves, 

protagonista do romance, é um engenheiro silvicultor, que, à tragédia pessoal 

da morte de Helena, sua mulher, fora responsável pelos serviços florestais do 

Parque da Pena, residindo na casa destinada aos funcionários da sua 

categoria. É na Pena que encontrará pela primeira vez Elisabeth, pintora 

inglesa, com quem se envolverá, já na Madeira, após a viuvez; e é no Funchal 

que esse tempo será recordado pelo protagonista: 

 
«[…] Agora era Sintra, os dias esvaídos, uma responsabilidade vaga e já distante. 

Elisabeth aparecera-lhe, uma tarde, no Parque da Pena, quando ele andava todo 

entregue ao estudo da flora local e à aclimatação de quantas árvores estrangeiras não 

encontrara ainda ali terra para as raízes. Trazia carta de apresentação e maleta de 

aguarelista. Queria liberdade para pintar onde descortinasse melhor trecho de 

paisagem ou onde lhe sorrisse melhor a cor. Ele dissera-lhe que o parque era livre e, 

se vedado existisse, falaria com o regente […]. Nem sempre se encontravam. Ele vivia 

com Helena na quinta da Abelheira, junto ao castelo dos Mouros, onde a Direcção dos 

Serviços Florestais lhe dava residência. […] Ela vinha sempre sozinha: o marido sofria 

de reumatismo e não se podia encabritar parque acima. Mas ele conhecia-o: um dia, 

ao passar junto do Hotel Costa (actual edifício do Turismo de Sintra), ela apresentara-

lho. […]» (in Ferreira de castro, Eternidade [1933], Lisboa, Guimarães Editores, 1989: 

65-66). 

 
Pelo paralelismo das idades, do estado civil e das convicções ideológicas de 

criador e criatura, a personagem Juvenal Gonçalves parece ser um alter ego do 

próprio autor (ver Ricardo António Alves, «Eternidade de Ferreira de Castro: 
                                                
6 Não é difícil identificar o estilo de Ferreira de Castro do de Eduardo Frias, tal como n’O Mistério da Estrada de 
Sintra (1870) ficou claríssimo o que foi escrito por Eça de Queirós e por Ramalho Ortigão, sem que fosse atribuída a 
autoria dos respectivos fragmentos. 
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canto de morte e de amor», Islenha #48, Funchal, Jan.-Jun. 2011: 51-62): não 

há, contudo, nem poderia haver outro paralelismo, senão a coincidência de a 

futura companheira da personagem ser pintora e não ser portuguesa. Na 

verdade, o romance foi escrito em 1932, e Castro só conhecerá Elena Muriel 

em 1936. A vida a imitar a arte…7  

 
Como se sabe, Ferreira de Castro impediu que a sua obra anterior a 

Emigrantes fosse reeditada. Fenómeno comum à generalidade dos escritores, 

que não se revêem nos seus trabalhos de juventude, sensibilidade porventura 

mais aguda num autodidacta. Emigrantes é o livro charneira, não apenas no 

conjunto do trabalho literário de Ferreira de Castro, mas também no do próprio 

romance português, como no início ficou assinalado. O que se reveste de maior 

interesse, no caso particular da presença de Sintra, é o facto de essas duas 

referências, em A Boda da Esfinge e em Eternidade, participarem da divisão 

fundamental da obra do escritor, antes e depois do canónico Emigrantes. 

 
O enlevo de Ferreira de Castro por Sintra irá traduzir-se na futura constituição 

de um museu, em que teve papel fundamental o seu confrade e notável 

romancista sintrense Francisco Costa. A ideia inicial do autor de A Selva era a 

de doar o espólio à Biblioteca Municipal de Sintra, ao que o autor de A Garça e 

a Serpente contrapôs que faria mais sentido a criação de uma unidade 

museológica (ver Ricardo António Alves, «Para além das ortodoxias. Ferreira 

de Castro e Francisco Costa», Vária Escrita #10, tomo II: 83-96). Esta 

confiança entre os dois escritores, que, estando nos antípodas ideológicos um 

do outro, muito se estimavam (ver João Bigotte Chorão, «Francisco Costa, 

homem bom de Sintra», Vária Escrita # 8, Sintra Câmara Municipal, 2001: 67-

76; republicado em O Espírito da Letra, Lisboa, Fundação Lusíada, 2004: 67-

76) – incentivada por outro grande amigo e admirador de Castro, Alexandre 

Cabral, que, na Biblioteca Camiliana de Sintra, procedia às suas pesquisas –, 

após a ultrapassagem da sensível questão política – estamos ainda no Estado 
                                                
7 E, a talhe de foice, refira-se que, já casados, em 1938, em Seteais, conheceram e privaram com o 
grande escritor austríaco de origem judaica Stefan Zweig (1881-1942), então em trágica fuga da 
bestialidade nazi e também em fuga de si próprio, que só terminaria com o suicídio em Petrópolis, tendo 
ainda tempo para evocar Ferreira de Castro em Brasil, País do Futuro (1941)… (ver Ricardo António 
Alves, «Três escritores em tempo de catástrofe: Castro, Zweig e Eliade», Boca do Inferno #3, Cascais, 
Câmara Municipal, 1998: 107; republicado em Anarquismo e Neo-Realismo – Ferreira de Castro nas 
Encruzilhadas do Século, op. cit.: 219-258). 
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Novo –, daria lugar ao anúncio público à imprensa, feito em Lisboa, no Hotel 

Mira-Parque, conforme reportagem publicada no Diário Popular, jornal 

vespertino que transcrevia em discurso directo: 

 
«[…] Decidi fazer a doação ao concelho de Sintra e não à Câmara Municipal por isso 

não implicar nenhuma transigência ideológica, uma vez que eu mantenho inflexivelmente 

as minhas ideias de sempre. Mas é justo dizer que a Câmara compreendeu bem essa 

minha atitude». (Conferência de imprensa em 30 de Abril de 1973, In Memoriam de 

Ferreira de Castro, op. cit.: 207-208) 

 
A verdade é que existia grande entusiasmo com essa atitude de Ferreira de 

Castro para com Sintra, em especial do então presidente da Câmara Municipal, 

António José Pereira Forjaz, que, em 18 de Abril de 1973, havia já comunicado 

ao escritor a respectiva aprovação por aclamação pelos órgãos camarários da 

«generosa, tão importante e valiosa doação» (ver Museu Ferreira de Castro – 

Catálogo, Sintra, Câmara Municipal, s. d.: 5). 

 
Entusiasmo que não foi menor, pelo contrário, no pós-25 de Abril, sendo o 

município agora dirigido por uma Comissão Administrativa, presidida por José 

Alfredo da Costa Azevedo, que, em nome da edilidade, discursará quando 

Sintra acolhe os restos mortais do escritor – entretanto falecido, em 29 de 

Junho de 1974 (dia de S. Pedro e do município…) –, trasladado para a Serra, 

em 31 de Maio do ano seguinte. A escolha do local deve-se a José Alfredo, 

conforme revelação feita na cerimónia de trasladação – e não foi feita ao 

acaso: 

 
«Estou convencido de que era já a pensar nesta sepultura que Ferreira de Castro, todas 

as tardes, depois de jantar, antes de beber a “bica” habitual no Café Paris, lá em baixo, 

na Vila, ia postar-se ao fundo da esplanada do Palácio Nacional, onde ficava largos 

minutos, contemplativo, olhando a serra […]. / Note-se que do ponto onde Ferreira de 

Castro se postava, lá em baixo, a contemplar a serra, vê-se o ponto em que nos 

encontramos.» (in Eurico de Sena Cardoso, «Ferreira de Castro repousa, finalmente, em 

Sintra», Jornal de Sintra #2134, 7 de Junho de 1975, republicado por Adelino Vieira 

Neves no In Memoriam de Ferreira de Castro, op. cit.: 249-254).  

 
Esse ponto da esplanada do Palácio da Vila, onde, por vezes, conversava com 

Francisco Costa (ver Francisco Costa, «Esboço de autobiografia literária», 
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Última Colheita, Sintra, edição do Autor, 1987: 81); o Café Paris, no encontro 

com sintrenses e amigos que vinham visitá-lo a Sintra; o Hotel Neto, hoje em 

ruínas, em que normalmente se hospedava; a Volta do Duche, por onde 

perambulava ou a Estrada Velha para Colares, nos bancos da qual por vezes 

se sentava a ler e a meditar8, estrada onde hoje se situa o Museu Ferreira de 

Castro, já instituído no pós-25 de Abril, abrindo as suas portas em 6 de Junho 

de 1982, e que guarda e divulga a sua obra literária. E, antes de irmos à Serra, 

passemos ainda pelo «Largo Ferreira de Castro», conhecido pelos mais velhos 

como «Largo do Vítor» (nome do hotel que aí funcionara), inaugurado em 25 

de Janeiro de 1975, com a presença de populares e homens de letras como os 

inevitáveis Alexandre Cabral e Francisco Costa, entre outros (ver foto in 

Ricardo António Alves, «Ferreira de Castro e Francisco Costa: para além das 

ortodoxias», art. cit.: 96). 

 
Na Serra de Sintra, na vereda que, entrando pela porta giratória de Santa 

Maria, conduz ao Castelo dos Mouros, hoje talvez menos recatado do que fora 

inicialmente pretendido (exigências ou malefícios do moderno turismo…), 

lembremos, a terminar, as magníficas palavras do arquitecto Jorge Segurado, 

escritas nessa cerimónia: 

 
«[…] quem se poderá admirar da ideia do grande escritor ter querido cá ficar? / […] Cá 

se inspirou. Cá sonhou. Cá trabalhou. Cá inventou. Cá, nesta tão amável serra, pastou 

este grande homem o seu espírito, por entre fetos e loureiros, por entre ameias e 

ruínas, por entre heras rastejantes beijando fragas vestidas de macios musgos, 

beijando pinheiros e outros troncos moços ou velhos […] Cá, num glorioso dia de 

alegre sol e de frescas sombras, aconteceu que a sua muito e muito amada Sintra, 

puxando-o a si, lhe segredou: / “E se depois… cá ficasses?”» (in Jorge Segurado, «O 

último acto de Ferreira de Castro», MFC/C-5). 

 
Foi nas faldas da Serra que Ferreira de Castro pretendeu unir-se por toda a 

eternidade, e ainda para além da morte, à Humanidade através da Natureza, 

que, romanticamente, nunca devem ser dissociadas da leitura da sua obra, 

pois dela são chave, e às quais o autor de A Selva sempre se sentiu 

                                                
8 Várias passagens no Hotel Neto, na Volta do Duche, na Estrada para Colares ou na Serra podem ser vistas no 
documentário de Faria de Almeida, «Vida e Obra de Ferreira de Castro», produção da Telecine Moro, de 1971, em 
exibição no Museu. 
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profundamente ligado. Aqui repousa à sombra das “velhas árvores amigas” que 

o estimularam a cumprir-se como escritor e como homem. 

  
Sintra, Maio de 2013. 
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“Ferreira de Castro, Jaime Cortesão e Câmara Reis frente ao Palácio da Vila” 
(década de 1950) 

  
 
 
 

 
 

 “Ferreira de Castro, Fernando Rau e Álvaro Salema em Sintra 
 (Agosto de 1952) 
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 “Maria do Céu Nobre, Ferreira de Castro e Roberto Nobre na esplanada do Café Paris”  
(Julho de 1953) 

 
 
 

 
 

“Ferreira de Castro, Fernando Namora e Álvaro Salema, entre outros não identificados, na 
Penha Verde” - (22 de Julho de 1962) 
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“Francisco Costa, Elena Muriel, Ferreira de Castro e António José Pereira Forjaz no Palácio 
Valenças” - (c. 1973) 

 
 

 
 

“Inauguração do Largo Ferreira de Castro (antigo Largo do Vítor): José Alfredo da Costa 
Azevedo, usando da palavra, Ruben Andresen Leitão, José Gomes Ferreira, ?, Álvaro Salema, 
Luiz de Oliveira Guimarães, Elena Muriel e Elsa Ferreira de Castro” - (25 de Janeiro de 1975, 
Granja Fotógrafo) 
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“Assistência popular na inauguração do Largo Ferreira de Castro. À direita, em primeiro plano, 
Alexandre Cabral; ao centro, de chapéu, Francisco Costa - (25 de Janeiro de 1975, Granja 
Fotógrafo) 
 
 

 

 
 

“Trasladação dos restos mortais de Ferreira de Castro para a Serra de Sintra” 
(31 de Maio de 1975, Granja Fotógrafo) 
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A Missão, uma das obras-primas de Ferreira de Castro, escrita em Sintra, em 1950 
(capa de Dorindo de Carvalho) 

 
 


