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A Vila de Sintra, classificada como 
património mundial pela UNESCO, 
desenvolve-se na encosta norte da serra 
com o mesmo nome, a qual termina, de 
forma repentina, nas imponentes arribas do 
Cabo da Roca, o ponto mais ocidental do 
continente europeu. 

A Serra de Sintra caracteriza-se, graças à sua 
privilegiada situação geográfica, por um 
microclima único que alimenta o exotismo 
romântico da paisagem, concentrando 
centenas de flores e árvores, em jardins e 
florestas de beleza inigualável.

Edificado a 500 metros de altitude e inspirado nos palácios 
da Baviera, o Palácio da Pena é o mais belo exemplar da 
arquitetura portuguesa do Romantismo, pelas suas 
características extremamente fantasiosas. A sua construção 
data de 1839, altura em que o rei consorte D. Fernando II de 
Saxe-Coburgo-Gotha adquiriu as ruínas do Mosteiro Jerónimo 
de Nossa Senhora da Pena para as transformar num 
palacete.

Também conhecido por Paço Real ou Palácio da Vila, o 
Palácio Nacional de Sintra ergue-se na Praça da República, o 
«centro do centro» histórico de Sintra, com as duas 
monumentais chaminés cónicas vindas da cozinha a 
constituir a sua imagem de marca. Com fundação árabe, 
tornou-se, a partir do século XII e por cerca de oito séculos, 
residência da família real portuguesa, sendo o único 
sobrevivente dos paços reais medievais.

A Quinta da Regaleira nasceu, no início do século XX, da 
imaginação do seu proprietário, António Augusto Carvalho 
Monteiro, e do arquiteto italiano Luigi Manini. Do sonho à 
realidade, o resultado foi uma criação única, cheia de 
recantos mágicos e pormenores que não escondem a união 
entre a história nacional e o lado mítico e esotérico, 
inevitavelmente associado à Serra de Sintra.

Construído por um milionário inglês de nome Francis Cook, no 
século XIX, o Palácio de Monserrate é, para além de uma das 
melhores ilustrações da arquitetura do período romântico em 
Sintra, um testemunho ímpar do espírito eclético de 
oitocentos. De forte inspiração inglesa, funde-se com um dos 
mais ricos jardins botânicos existentes em Portugal, pelas suas 
árvores exóticas, cascatas e lagos.

Construído nas últimas décadas do século XVIII por Daniel 
Gildemeester, na altura Cônsul da Holanda em Portugal, o 
Palácio de Seteais, hoje hotel, tem um desenho atual, depois 
das obras de ampliação que sofreu nos princípios do século 
XIX. Trata-se de um edifício neoclássico, cujo projeto é 
atribuído ao arquiteto José da Costa e Silva, dentro dos valores 
renascentistas do Neopalladianismo.

O Castelo dos Mouros, também conhecido por Castelo de 
Sintra, de provável fundação muçulmana, data do século IX, 
remontando ao período do domínio islâmico e às conquistas 
de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. 
Curiosamente nunca se travou aqui nenhuma batalha, uma 
vez que a sua função não seria a defesa da Vila de Sintra, mas 
sim a vigilância de Lisboa e arredores. 

Pontos turísticos


