
A Parques de Sintra – Monte da Lua, SA (PSML) foi criada em 
2000 com a missão, entre outras, de gerir o património público na 
zona da Paisagem Cultural de Sintra, Património da Humanidade 
desde 1995. 
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A recuperação de  
património  
Uma das missões da Parques de Sintra - Monte da Lua, SA 
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O s pólos visitáveis incluem 
os Parques e Palácios da Pena e de 
Monserrate, o Castelo dos Mouros e o 
Convento dos Capuchos, bem como, mais 
recentemente, o Chalet da Condessa d’Edla. 
Gere ainda diversas propriedades florestais. 
No total, está entregue à sua gestão cerca 
de 43% da área da Paisagem Cultural de 
Sintra(410ha) e 150ha na respectiva zona de 
protecção.  
 
A empresa não recebe verbas do Orçamento 
do Estado. As receitas são provenientes 
das entradas nas propriedades que gere, 
das cafetarias, lojas e aluguer de espaços 
para eventos. O aumento das receitas 
depende da atracção de mais visitantes, 
o que, por sua vez, depende da qualidade 
do património visitável. A recuperação do 
património e abertura de novos pólos de 
visita é, por isso, a estratégia adequada à 
sustentabilidade da missão da empresa. Figura 1 | Pena - NES - Serviços de imagem e documentação aérea
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Monserrate; do Chalet*, Jardim*, Casas 
de Guarda** e de Jardineiros da Condessa 
d’Edla, da Quinta Ornamental* no Parque da 
Pena; das Casas dos Lagos**, do Pombal**, 
da Lapa**, no mesmo Parque; das Casas de 
Guarda do Castelo dos Mouros**, do Shore, 
do Monte Sereno, da Tapada D. Fernando II;  
bem como de 7km de muros de alvenaria 
de pedra e cal** e de 15km de caminhos 
recuperados**, na maioria dos casos com 
incorporação de infraestruturas (substituição 
de asfaltos degradados por calçadas, 
macadames e saibro estabilizado de granito 
e uma estrada em betuminoso com 2,7km). 
Vale a pena ainda referir a recuperação 
ou reprodução de 78 candeeiros em 
ferro fundido no Parque da Pena*** e o 
progressivo restauro de sistemas de águas 
(minas, barragens, canais e lagos) . 
 
Outros projectos em fase de preparação ou 
arranque são: a recuperação e adaptação da  
Casa da ex-JAE, à entrada de Sintra, a 
centro de apoio a visitas pedonais na Serra; 
a recuperação da Abegoaria da Quinta Orna-
mental do Parque da Pena; e o Projecto  
“À Conquista do Castelo”, candidatado ao PIT.

Em conjunto, as intervenções de 
recuperação do património têm permitido a 
abertura de espaços previamente vedados 
ao público, a diversificação dos seus modos 
de fruição e a consolidação da imagem de 
Sintra como destino cultural. Através da 
sua divulgação e impulso mediático que 
as inaugurações proporcionam, a PSML 
tem experimentado um aumento de visitas 
significativo que, em 2011, atingirão cerca de 
1,1 milhões
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Em 2006, o Palácio da Pena era o que 
apresentava melhor estado de conservação 
e, no Palácio de Monserrate, terminara a obra 
de recuperação de coberturas e fachadas. 
O restante património, quer construído 
quer natural, encontrava-se em mau estado 
de conservação: em todas as Tapadas 
e Parques, redes de caminhos muito 
degradadas, com pavimentos esburacados e 
valetas e passagens hidráulicas deformadas 
e obstruídas; as casas de guarda, Abegoaria 
e o Chalet da Condessa parcialmente 
arruinados, com partes das coberturas 
abatidas; os muros, em muitos troços, 
arruinados pela queda de árvores; os 
sistemas de água obstruídos ou parcialmente 
interrompidos; as áreas florestais, 
impenetráveis pelo crescimento excessivo de 
infestantes (acácias, pitósporos, etc). 
  
Nas recuperações a regra é o controlo 
de custos e da qualidade dos resultados, 
compatível com o valor do património gerido. 
Acresce que a sustentabilidade da empresa 
depende da capacidade de atracção de 
visitantes e, portanto, da exemplaridade das 
intervenções realizadas. Para as recuperações 
necessárias, a PSML incorporou nos seus 
quadros técnicos de várias especialidades, 
tais como Engenheiros Civis e Arquitectos, 
Engenheiros Florestais, Arquitectos 
Paisagistas, Biólogos e Arqueólogos. 
Os projectos de recuperação são todos 
preparados in-house e os mais complexos 
executados em gabinetes externos. Todas 
as obras são também preparadas e geridas 
pelos técnicos da PSML. Por norma, são 
executadas por empresas contratadas, mas 
a PSML dispõe também de pessoal próprio 

para a execução das de menor dimensão. 
Os critérios de autenticidade dos materiais 
e o respeito pelas soluções construtivas 
originais são a preocupação fundamental. 
Os trabalhos são precedidos de pesquisa 
em arquivos documentais e fotográficos para 
identificação de antecedentes e  
pré-existências: desde redes de caminhos e 
sistemas de águas a inventários de plantas 
e espécies arbóreas. No que se refere à 
composição de materiais recorre-se  
vulgarmente a análises químicas e 
radiológicas (argamassas, vitrais, etc). 
Para a datação de construções tem sido 
recentemente aplicada a metodologia da 
arqueologia da arquitectura (Castelo dos 
Mouros) e, em levantamentos de grande 
precisão, o laserscanning (Palácio de 
Monserrate). Na gestão do património 
botânico, destaca-se o trabalho de 
georreferenciação e identificação taxonómica 
de 53.000 espécimes arbóreos dos Parques 
da Pena e Monserrate (SIG botânico). 
 
Na procura de materiais e uso de técnicas 
tradicionais são exemplos a utilização 
de pedra de granito semelhante à local, 
de argamassas à base de cal e saibro 
granítico e de cortiça cozida e moldada. 
As intervenções procuram conciliar estas 
técnicas com a introdução de características 
de conforto e segurança compatíveis com a 
legislação e técnicas actuais (aquecimento, 
redes de comunicação em fibra óptica, de 
águas e drenagem, etc). 
 
Em termos quantitativos sublinha-se 
a recuperação, até à data: do Palácio* 
e Jardins do México** e Roseiral em 

2 | Monserrate - E. Gomes e G. Figueiredo

*  Comparticipado pelo EEA Grants

** Comparticipado pelo POA

*** Comparticipado pelo PIT


