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Introdução 

Sintra é o mais belo adeus da Europa, quando enfim encontra o mar 

(Vergílio Ferreira, Fontanelas 18 Junho 1994) 

 

Foi nossa intenção, numa curta abordagem,  traçar um apanhado histórico-

cultural de Sintra no século XVI e de contextualização e ocupação 

genealógica do solar em título, desde Quinhentos, altura em que o mesmo é 

adquirido, por Gaspar Gonçalves, até aos dias de hoje. 

Evidenciamos ainda dados referentes à sua construção e outros 

topográficos, ao longo daquelas centúrias, bem como influências 

arquitetónicas e consequentes intervenções de conservação e restauro. 

 
Fig 1 fachada do palácio da Quinta da Ribafria 
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1.Contextualização social e cultural de Sintra no seculo XVI 

A Cyntia Renascentista 

 

É já com o fenecer da euforia dos descobrimentos, que vemos Sintra como 

um local de eleição da alta aristocracia e da corte. 

A finisterra do velho continente acolheu as três grandes religiões, 

começando com a ocupação muçulmana e, por fim, com a reconquista final 

pelo pai da nação, o conquistador, em 1147, com o auxílio de cruzados. 

Sintra é considerada uma das vilas do novo reino cristão, tendo sido palco 

de lutas entre cristãos e muçulmanos e, só depois de tomada a estes, se 

proporcionou proceder à conquista definitiva de Lisboa. 

A sua serra e vila deleitam-se com as novas ideologias provenientes de 

Itália a que se juntam os exotismos trazidos do Oriente. Nada nos arredores 

da já grande Lisboa, poderia adaptar-se, de forma tão idealizada, aos 

sonhos e vontades, de quem teria meios para os realizar. 

Sintra seria já palco de um proto romantismo em alturas da centúria de 

Quinhentos. A serra, com idílicas paisagens, entre a terra e o mar, e os 

bosques da coutada real, é lugar que ainda antes da florestação levada a 

cabo sob as ordens de Fernando II, proporcionava um ambiente propício às 

mais exóticas experiências arquitetónicas. 

Será ainda com Dom João I, que se dá a construção do paço da vila, com a 

sua adaptação ao palácio mourisco Gótico em 1415. 

A sua geografia, desenrola-se  num poço cultural artístico, englobando 

assim, uma projeção para o caldeirão da cultura humanista, sem 

precedentes. 
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Nesta época, a grande Nobreza teria contribuído para a construção da 

Penha Verde, o paço e a torre dos Ribafria, bem como a Penha Longa e, 

por outro lado, dará lugar à procura, pelo seu isolamento, dos rochedos 

íngremes com vistas privilegiadas para o mar. 

A corte renascentista revia em Sintra este ideal romântico, bucólico, 

refletindo assim o poder e a recusa dele ao mesmo tempo. Tal como 

sublinha André Chastel, temos a literatura dos antigos (Virgílio, Horácio e 

Plínio), que representa tão bem este ideal, aos quais devemos juntar os 

nossos Bernadim Ribeiro, Camões, Damião de Góis, entre outros. 

O livro do cortesão Castiglione Venza (1528), dedicado ao português 

Cardeal D. Miguel da Silva, que tantas noites passou em Sintra, contribuiu 

para se arquitetar um ideal de corte, baseado em Urbino que irá refletir, na 

sua Itália, possíveis influências do Cardeal, ou podendo ter acontecido o 

contrário. Então mantemos a dúvida sobre se as influências italianas se  

reflectiam em Sintra ou de Sintra na Itália. 

Lordes, príncipes e outros aristocratas usam Sintra como pano de fundo, 

para as suas caçadas e passeios pelos bosques, reminiscências ainda dos 

romances de cavalaria. É em Sintra que o epicentro humanista se congrega, 

muito antes do seculo XIX e os seus românticos ingleses, para conversas 

intelectuais, em que as senhoras se ocupam com as suas leituras, músicas, 

danças e jogos. 

Desde a epifania de D. Manuel, vendo as naus da Índia a chegar a Lisboa e, 

em homenagem, mandar construir o Mosteiro da Pena, passando pelas 

inspirações que o local causa a Luís de Camões com a sua descrição em Os 

Lusíadas, como um lugar privilegiado de um mundo novo, pleno de beleza 

e harmonia, ao que o Príncipe D. Luís, acompanhado por Francisco de 

Holanda que, ao explorar o local, descobre, em 1543, as ruínas do templo 

romano circular em Colares, dedicado ao Sol e á Lua. Francisco de 

Holanda desenha o santuário. Não se contentando apenas com a observação 

do sítio arqueológico, ilustrou-o, implantando na paisagem um círculo de 

16 aras, com um disco central e talvez a sugestão da Lua na margem e o 

Sol no horizonte.  

Será mesmo nos arredores de Sintra que, na Quinta de Nossa Senhora dos 

Enfermos, Francisco de Holanda se estabelece, escolhendo este sítio ideal 

para os seus estudos, sobre a arquitetura antiga, resultando em Janas, o 
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templo de São Mamede, inspirado pelas suas visões. Ou por Damião de 

Góis que, tão bem, repete as palavras de um pescador das Azenhas do Mar, 

ao descrever o canto de um Tritão, quando este chega às margens da praia, 

para seduzir as virgens moças… 

Acabo por referir, o 1º elogio de um local descrito em Portugal, por D. 

Luísa Sigeia, dama de companhia de D. Maria, filha de D. Manuel, tendo 

nos deixado o seu texto. Syntra (1546), comparando o local a uma arcádia 

de criaturas mitológicas com ninfas e faunos. 

É neste glorioso palco humanista português, que muitas das figuras que se 

entrecruzavam nas cortes de D. Manuel I e de D. João III, tal como o 

pioneiro Gaspar Gonçalves Ribafria, considerado um dos percursores e 

iniciadores de um ciclo construtivo moderno, de cariz Italiano, vão esculpir 

Sintra e suas paisagens com os seus solares e palacetes. Realça-se, assim, 

uma pureza de cariz clássico dos elementos estruturais e decorativos, 

tipicamente renascentistas, com o arco de volta de berço e a pedraria à 

moda romana., com a metamorfose única nacional dos elementos 

mudéjares e manuelinos, revelando através destas impares influências, a 

relutância e o conservadorismo perante a  plena arquitetura moderna que já 

se faria em Itália por parte da alta aristocracia nacional. 

 

2. Contextualização histórica do solar 

Foi na corte de Dom Manuel e, mais tarde, de seu filho, o Piedoso e 

fazendo parte do mesmo período renascentista sintrense, englobando um 

ciclo construtivo que termina no coração da serra de Sintra com o Ermitério 

dos Capuchos, que a Quinta da Ribafria, irá renascer, em 1515 - Gaspar 

Gonçalves recebe de D. Manuel a Herdade das Laranjeiras, por serviços 

prestados em 1518, D. Manuel nomeia Gaspar Gonçalves porteiro-mor, 

fixando-se em Sintra. Sete anos depois, por direção de Gaspar Gonçalves, 

recentemente ascendido à condição de cavaleiro da Ordem de Cristo, irá 

constituir aí propriedade, como cabeça do morgadio. 

Já em 1536, o antigo mercador e com afamada fortuna, que teria, apesar 

disso, origens plebeias, porém, era homem de confiança do Venturoso e do 

Príncipe Dom João III. Como paga, pelos inúmeros favores, foi 

acrescentado á sua fortuna, o espaço da quinta, onde, em 1541, ganha já 
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direito ao nome de Ribafria e ao uso de Brasão de armas, acabando a 

própria torre (reminiscência ainda de um perdido período medieval, com as 

devidas funções de pseudoprotecção) da propriedade, ser um apanágio, 

refletindo a ostentação e vaidade do homem recentemente nobilitado. 

 A propriedade é adquirida por Gaspar Gonçalves e seus descendentes os 

quais iriam ter o usufruto da mesma, ficando, assim, por escrito, em carta 

de doação por D. Manuel I. 

Mais tarde, a família ganha mais um título passando então, para os condes 

de Penamacor|1 ainda descendentes dos Ribafria, caindo o título da família, 

após a proclamação da República e o fim do sistema nobiliárquico e é já no 

início do século XX que os Mello iriam comprar a propriedade, depois dos 

originais Ribafria a terem perdido. 

Na chegada de Abril de 74, a propriedade irá, depois de ter passado pela 

Fundação de Francisco Sá Carneiro, transitará para o Estado, em 1988, 

após a perda da Quinta por Jorge de Mello, o último proprietário 

descendente dos Ribafria, então conhecida por Quinta de Jorge de Mello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Conde de Penamacor é um título nobiliárquico, concedido por Dom Afonso V, o Africano, em 1475, 
sendo 5 pessoas titulares deste título: Lopo de Albuquerque (1440); António Saldanha Albuquerque e 
Castro Ribafria (1815), António Maria de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria (18149; Álvaro de 
Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria (1867) 
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3. Genealogia dos seculos XVI ao seculo XXI 

 

Fig 2  quadro genealógico da Família de Ribafria 

 

 

Gaspar Gonçalves 

O 1º senhor de Ribafria iria casar com D. Maria Luís de Sá, a qual iria já 

estar referenciada na sua união, com Gaspar Goncalves. Na carta de venda, 

descreve-se em 3 vidas o casal Mata Mouros, no termo de Sintra, que 

ambos sejam uma só pessoa, e que o herdeiro deles, fique em nome da 

segunda pessoa e, que a segunda pessoa nomeie a terceira, de modo a 

ficarem 4 pessoas cada qual com a sua mulher. 

Já em 1552, Maria Luís de Sá obtém o privilégio de poder chamar-se dona 

e, com isto, gozar de todas as honras. Do enlace do primeiro casal, 
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nasceram 3 filhos e uma filha, sendo André Goncalves a herdar o titulo, 

após a morte de seu pai, Gaspar Goncalves em 1562. 

De salientar que a nova nobreza de origens diferenciadas, já desde o 

reinado de Afonso V e, como consequência da explosão de oportunidades 

oferecidas pela expansão ultramarina, se foi agregando ao tecido social 

português. É este o caminho de Gaspar Goncalves e das suas humildes 

origens. 

A sua ascensão refere Luís Gonçalves e Catarina Álvares, possivelmente 

lavradores de Sintra ou seu termo, como sendo avós de um dos lados 

familiares. 

Por tal razão, esta linhagem diferenciada da tradicional nobreza medieval, 

irá ser alvo de constantes críticas e chacotas, dignas de serem lidas nos 

Ditos Portugueses Dignos de Memória, manuscrito de autor desconhecido. 

Em sequência desta nobilitação, sua irmã, que irá ser cruelmente difamada 

por alguns escritores, como Bernardim Ribeiro, bem como outros membros 

da emergente família. 

Terá cerca de 300 anos a sua descendência ligada à sua heráldica, e 

estamos a falar de 11 gerações, que iriam passar pelas glórias dos 

Descobrimentos, lutando ao lado da coroa, como, em 1580, iriam 

presenciar a perda da independência do reino, assim como a ausência da 

corte da vila de Sintra, ficando por seguir um agonizante caminho de torpor 

e desalento, retirados assim títulos pelas vilas e lugares do reino Fidalgos e 

cortesãos pelas quintas e casais, vêm fazer corte nas aldeias… 

Foi neste quadro de decadência que Gaspar Gonçalves, neto do primeiro 

Gaspar Gonçalves,, estagia na sua torre, onde terá promovido uma corte, 

montarias e jogos de destrezas e folganças campesinas. 

A família dos Ribafria iria a ter destaque em posições de poder nacional, 

quer pelas ações militares, quer contraindo matrimónios com alguns 

fidalgos de origens mais recuados.  

O quadro genealógico faz ligação com a família dos Castro, Ataíde, Mello 

e Saldanha 

Será já no 3.º quartel oitocentista, que assistimos ao declínio financeiro da 

família Penamacor, agravando-se a perda de rendimentos devido à hipoteca 
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a que o 3º conde, se vê obrigado a contrair dividas, provocadas pelo registo 

provisório da hipoteca, tal como já o tinha feito em 1869 a respeito da 

Penha Verde e da Torre e Casal de Cabriz, em favor da Companhia Geral 

de Crédito Predial Português, de forma a cobrir créditos e a manutenção do 

luxuoso modo de vida. 

 Em 1877, António Maria de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria  iria 

contrair, através do seu procurador, hipotecas não só às instituições de 

crédito acima referidas, como a alguns particulares, como José Celestino 

Niny, pelo valor de 4120$670 reis, António Cândido Encarnação 

4.000$000 reis, através de uma hipoteca convencional a favor do 

representante. António Cândido da encarnação por 750$000 reis João 

Bernardo Guelfe Freire, por 9000$000 reis recebendo a mútuo acordo o 

valor apresentante em diferentes objetos de mobília da família, entre outras 

somas. O banco da Sociedade Agrícola e Financeira de Portugal, iria 

aplicar o registo de penhora efetiva sobre muitos dos bens da família para o 

pagamento no total de 2977$670 reis de juros e contas contadas até  ao real 

embolso de que os condes eram devedores. 

Mas o que iria potenciar ainda mais o declínio dos Ribafria, seria a própria 

tentativa de manutenção do estilo de vida opulento, tomando uma série de 

más decisões, do ponto de vista moral e económico. 

António Maria de Saldanha envolve-se em alguns negócios de pouca 

transparência, por implicação de falsificação de notas ainda que a história 

envolva duas versões, uma que corrobora de facto a história do conde mau, 

e outra de um criado que este teria, de facto, envolvido no esquema, o 

conde, sabendo do que se passava que, realmente, sendo, pois, conhecedor 

do dito esquema, e que não conseguindo ficar de consciência tranquila, 

teria confessado á polícia, sendo injustamente implicado na situação como 

cúmplice. 

É implicado como réu, tal como a Condessa de Penamacor Francisca Vale 

da Gama que, à altura da sentença em 1881, estariam já em parte incerta.  

Na verdade estariam em França, mais concretamente em Nice, onde 

António Saldanha viria a falecer em 1911. 

 

O novo proprietário 
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A Quinta é arrematada e adquirida por Joaquim Ferreira Braga um possível 

familiar dos capitalistas Ferreira Braga, ficando, neste período, conhecido 

pelas obras de gosto duvidoso que iria mandar realizar no extenso imóvel, 

acabando por, em 1902, perder a referida propriedade, que, de novo, em 

hasta pública, é arrematada pelo sobrinho da 2ª Condensa de Penamacor, 

Maria Leonor José de Mello: 

 

Jorge de Mello 

Decretado por D. Carlos I, Jorge José de Mello, nascido a 1857, seria este o 

filho de António Maria José de Mello da Silva César Meneses, 3º marquês 

e 8º conde de Sabugosa e 10º conde de São Lourenço e de Maria do Carmo 

da Cunha Portugal e Meneses, será instituído Conde do Cartaxo o 2º. 

Homem de estudos, diplomado em Agronomia, tendo sido professor na 

Quinta Regional de Sintra. Teve à sua responsabilidade até ao eclodir da 

República, a Direção-Geral da Agricultura, deputado progressista e oficial- 

mor da Casa Real, casado com Maria Luísa de Lima Mayer, em 1891, 

tendo, desta união, resultado 6 filhos. 

Jorge de Mello, ao adquirir a Quinta, iria ordenar grandes obras, passando a 

ser o seu palácio de eleição, para a maior parte da semana. É sabido que, 

posterior à data das primeiras intervenções que mandou fazer em 1908, 

como em requerimento de obras, consta por Júlio Ventura a 1 de junho de 

1920, mais algumas obras de beneficiação descritas num relatório que seria 

a reparação de um barracão. 

Acabando por falecer 2 anos depois destas últimas intervenções, deixando a 

viúva Maria Luísa de Lima Mayer de 47 anos, teve esta de esperar mais 

treze, até, que, finalmente. se, procedesse às  partilhas, ficando a inscrição 

em seu nome  e a Torre da Ribafria. 

Não deixa de fazer a manutenção do solar, como fica sabido no 

requerimento de obras que apresenta à Câmara Municipal de Sintra, em 

novembro de 1947. Encontrando-se tudo registado na Conservatória do 

Registo Predial de Sintra2. 

 
2 Sintra Regional, nº 164, 1 de Agosto de 1929, livro F 12, fl 23, 81106, 2ª Conservatória do Registo 
Predial de Sintra. 
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Em 25 de abril de 1958, após o seu falecimento, a Quinta será adquirida 

sem determinação de parte ou direito, em conjunto com o seu recheio, 

pelos descendentes do casal, ficando também ditado no Registo Predial. 

 

4. O alvor e o pôr-do-sol, do último Jorge de Mello 

Jorge Augusto Caetano da Silva José de Mello, nascido em 1921, iria 

suceder a seu pai Manuel Augusto José de Mello, natural de Sintra e de 

Amélia de Resende Dias de Oliveira da Silva. 

A Presidência do Conselho de Administração da CUF (Companhia da 

União Fabril), por sistema sucessório. Cavaleiro da Ordem de Malta 

detendo a Grã-Cruz da Ordem de Mérito Industrial, irá ser em 1959, que 

Jorge de Mello adquire de seu pai, tios e primos, as devidas parcelas 

familiares a que dizem respeito a Torre da Ribafria da consagração da 

herança familiar. 

Após a aquisição, iria mandar reconstruir os anexos, alterando o telhado da 

torre, janelas pequenas na fachada virada para o tanque, realizando 

profundas remodelações no solar, imprimindo assim, as mudanças 

necessárias às comodidades de uma existência moderna dos anos 60. Será, 

nesta Quinta, que passará a residir em permanência com a  família, 

conjuntamente e com esta vinda para Sintra, o empresário estabelece a 

Tabaqueira sendo-lhe reconhecida devida homenagem pela União Sintrense 

pelo estimulo económico que irá oferecer ao concelho.  

Revelou ser feliz neste maravilhoso cantinho em suas palavras que por tal 

trazia uma das suas mais famigeradas indústrias. Viveu na Quinta até às 

portas da revolução de Abril.  

 

 

 

5. Depois de Abril de 74 veio o Estado 

A Aventura de Jorge de Mello 

 

Às portas do 25 de Abril, o Grupo CUF dirigia direta ou indiretamente 

cerca de 180 empresas, (cujo capital circunscrevia perto de um décimo do 
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capital de todas as sociedades em Portugal), tendo a seu cargo cerca de 4% 

da produção da economia portuguesas e dava emprego a 50 mil pessoas.  

Abaixo cito: 

 

«O 25 de Abril de 1974, golpe militar em que Manuel Alfredo de Mello, 

filho de Jorge de Mello, participou, trouxe consigo a radicalização dos 

movimentos políticos, sociais e sindicais. Por ironia do destino, o livro do 

general António de Spínola, O Portugal E O Futuro, foi editado em fins de 

1973 e contribuiu para o golpe militar». 

Jorge de Mello, a 12 de Março de 1975, no edifício da CUF da Infante 

Santo, acabou por ser  cercado e preso. Ocupava a cela na prisão de Caxias 

ao lado da família Espírito Santo, tendo  sido libertado dias depois. 

Sai definitivamente do país em Agosto de 1975, para a Suíça, onde fica três 

anos, indo depois para o Brasil,   

 

Numa entrevista ao Expresso, José Manuel de Mello diz que a figura da 

História que mais o fascina é D. João II, porque "este povo precisa de 

líderes, porque adere pouco às ideias",. 

José Manuel de Mello preservou a sua privacidade, sobretudo quando, 

como diz, "se foram os anéis e ficaram os dedos". Tinha-se casado, aos 24 

anos, com Mafalda, de quem teve 12 filhos. E diz: "uma pessoa trabalha 

porque nasceu para isso e não tem imaginação para fazer outras coisas". 

Internado durante 3 anos em coma com um AVC no hospital da CUF, irá 

falecer em Setembro de 2009  (Filipe. S. Fernandes in Exame ,Secção 

Economia, Lisboa 2009) 

 

6. 

6. O Instituto Francisco Sá Carneiro 

 

Podemos consultar nos livros da Conservatória do Registo Predial de 

Sintra, a passagem de posse da torre de Ribafria para Instituto de Progresso 

Social e Democracia, Francisco Sá Carneiro em 18 maio de 1988, mandou 

instalar naquela propriedade a Academia Liberdade e Desenvolvimento, 
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relacionada com a Fundação Friedrich Naumman, com intuito de formação 

de quadros políticos. 

 

7. A passagem para a autarquia de Sintra 

Mais tarde e com o único propósito de alienação da propriedade da Quinta, 

o mesmo Instituto coloca à venda a Quinta da Ribafria, sendo a própria 

Câmara de Sintra a compradora desta. A mesma deliberada pela edilidade 

nos dias 12 e 27 dezembro de 2001, até dia 3 janeiro de 2002, no dia 17 de 

dezembro do mesmo ano,  celebra a escritura de compra e venda. 

Em 2015, o público, terá, pela 1ª vez, o acesso aos jardins e bosque da 

Quinta da Ribafria, no mandato de Basílio Horta. 

 

 

Fig 3 Portão de entrada principal para a quinta de Riba Fria. 

 

Considerações finais 

Numa área que temos registada por paisagem de valor histórico-cultural, 

insere-se este solar, que tanta história contém, tantas gerações vividas, num 

contexto que é traduzido arquitetonicamente, ao fazermos as leituras 

familiares e de escolhas desde Gaspar Goncalves com os maravilhosos 

saraus às indulgências permitidas a D. Manuel com uma dama de sua 

predileção, finalizando o ambiente familiar com o derradeiro Jorge de 
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Mello, neste único espaço geográfico. Atravessou este a idade de ouro 

portuguesa com as consequências dos Descobrimentos, traduzindo-se, 

inclusivamente, nas suas leituras arquitetónicas, passando pela Ocupação 

Filipina, Restauração, Os jardins barrocos, o Terramoto de 1755 e as 

reconstruções consequentes. Também o Romantismo do século XIX, o 

inicio da República, as duas grandes guerras, vemos consagrados neste 

espaço repleto de lendas e mistérios familiares como, por exemplo, a 

história de uma suposta arca com enorme fortuna trazida da India por Pedro 

de Albuquerque de Ribafria, estando esta amaldiçoada, acabando por 

predestinar as gerações vindouras da Torre da Ribafria, exaltando o novo 

estatuto social do cortesão de 500 em Portugal e acabando por ser o 

Panteão de uma burguesia afamada até metade da década de 70. 

 

 

 

 

Fig 4 Fonte de estilo manuelino, replica igual á do paço da vila 

Dados Técnicos e descrição arquitetónica da quinta 

O Palácio é composto por 2 corpos com plantas irregulares organizadas 

paralelamente, sendo o principal sensivelmente em T invertido, com torre 

quadrangular no extremo direito e formando pátio fechado por um muro 

alto.  
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Coberturas diferenciadas com telhados a quatro águas, formando uma 

tesoura na ala residencial e com águas furtadas na ala de serviços.  

Frontispício do corpo residencial de dois pisos, com janelas baixas no 1º e 

maineladas e emolduradas a cantaria no 2º; cornija encimada por merlões 

em espinha. 

Torre com alhetas nos cunhais, quatro pisos rasgados com o mesmo tipo de 

janela, exceto no último, onde é quadrada; cornija com merlões chanfrados, 

sobrepondo-se no cunhal  as armas dos Ribafria.  

Fachada norte. com os topos das alas residenciais,  rasgadas por duas 

frestas, alhetas nos cunhais e merlões chanfrados sobre a cornija - e de 

serviços - de dois pisos e fenestração regular, sendo as janelas do 2º de 

guilhotina - unidas por muro alto; ao centro portal de verga reta encimada 

por cornija; ao lado, tanque com bica em carranca e nicho com imagem; 

rematam-no merlões em espinha.  

Pátio lajeado, alçados interiores da ala residencial precedida por três 

degraus corridos, rasgados irregularmente por portas de verga reta e 

janelas, uma delas mainelada; 

Na ala direita, uma capela revelada por nicho, com imagem sobre a porta e 

sineira sobre o muro. No ângulo destes, uma fonte quadrangular forrada de 

azulejos e com colunas suportando abóbada. (ao estilo manuelino) 

 Espaço aberto entre ala residencial e de serviços; esta é rasgada por portas 

de verga reta decorada.  

No interior, capela com abóbada nervada sobre mísulas, dois tramos 

separados por arcada apoiada em colunas sobre murete; lateralmente, dois 

baixos-relevos com prisão de Cristo; arco triunfal sobre pilastras; capela-

mor abobadada, duas frestas a norte. e altar com frontal de azulejos.  

As salas têm tetos de madeira, formando caixotões pintados com cenas de 

caça e marinhas bem como motivos florais; destaca-se a atual sala de 

conferências em que o caixotão central, assinado por António Bazaliza 

representa a Quinta e veado portando as armas dos Mellos. 

Junto à fachada e ao corpo de serviços, existe uma cisterna de planta 

retangular com 2 naves divididas por pilares quadrados com abóbada de 

cruzaria de ogivas. Muito pero do frontispício da ala residencial, 
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desenvolve-se um tanque longitudinal e, à frente, um  jardim de buxos com 

lago redondo central e algumas estátuas. 

Dados topográficos/enquadramentos/ cronologia de intervenções realizadas 

Localização: Estrada Lourel - Cabriz. WGS84 (graus decimais) lat.: 

38,814228, long. -9,378320 

Dados técnicos: Paredes autoportantes e estrutura mista. 

Materiais: Alvenaria rebocada e cantaria calcária; azulejos, madeira e 

pinturas na decoração; pavimento de lajes ou madeira e cobertura de telha. 

Enquadramento e acesso: Rural, isolado, implantação harmónica. A quinta 

rodeada de altos muros e junto à estrada, situa-se na base de uma colina. O 

acesso ao palácio faz-se por caminho parcialmente cobertos por pérgula. 

 

8. Cronologia : 

1515 - Gaspar Gonçalves recebe de D. Manuel a Herdade das Laranjeiras, 

por serviços prestados;  

1518 - D. Manuel nomeia Gaspar Gonçalves,  porteiro-mor do Paço, 

fixando-se em Sintra. 

1536 - Gaspar Gonçalves (porteiro-mor da Câmara Real) instituiu o 

morgado da Torre da Ribafria  

1541 - Elevado a nobre por D. João III, recebe o título de Senhor de 

Ribafria 

1549 - Datação da parte abobadada do pátio, o que indica que a construção 

da casa estaria avançada;  

1569 - Recebe o cargo de Alcaide-mor de Sintra, que passa aos seus 

descendentes; 

 1755 - O terramoto arruinou parte da quinta;  

1902 – O 2º Conde de Cartaxo (Família Mello) compra a Quinta  

1954 - Projeto de rede de rega.  
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1959 - o Arquiteto Paisagista Francisco Caldeira Cabral executa um projeto 

onde implanta uma zona de pomar constituída por vários talhões de nível, 

delimitados por muretes de cerca de 0,5m, no qual instala uma rede de rega 

por aspersão;  

Anos 60 - o neto, Jorge de Mello, restaura a casa, alterando o telhado da 

torre e janelas pequenas na fachada virada para o tanque,  

1966 - o Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles elabora um projeto 

para a mina e para um jardim rochoso com riacho que é executado em 

seguida; 

 1988 - Contrato de promessa de compra e venda à Fundação Friedrich 

Naumann; 

 2002, 17 de dezembro - a Câmara Municipal de Sintra exerce direito de 

preferência e adquire a propriedade; 

 2015, 01 de maio - abertura dos jardins da quinta ao público com a 

inauguração de percursos pedestres e de uma exposição de escultura de 

Laranjeira Santos. 

 

 

 

 

 

9. Dados Técnicos. Algumas plantas e  traça exterior: 

 

 

 

 

I. 
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Fig 5 Reconstituição da fachada norte da torre de Ribafria em 1542 e a torre já do 

seculo XVIII 

(Desenhos de João Oliveira 2004-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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Fig 6 Esboço do alçado poenta da torre, seculos XIX e XX 

((Desenhos de João Oliveira 2004-2005) 
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3. 

 

Planta interior de parte do paço 

 

 

 

 

 Fig 7 Desenho de João Oliveira 
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10. Alguns detalhes da propriedade: 

 

1. 

 

 

 

 

     

Fig 8 Capela exterior da torre, com a visão interior e exterior 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 Vista de parte do pátio do ladejo 
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3. 

 

Fig 10 Cortes e plantas do vestíbulo e casa de jantar, autoria de Vasco da Regaleira  

Casa de jantar e lava-mãos rosa 
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4.. 

 

 

 

Fig 11 Sala principal do conjunto palatino com o tecto de masseira estucada com a 

representação do veado, símbolo do Brasão dos Mellos, representando a pintura 

manuelina existente na Sala dos Brasões do Palácio de Sintra. 



27 
 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Fig 12 Alguns desenhos por João Oliveira de decorações existentes na 

capela e no quarto da torre. 
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6., 

 

 

 

Fig 13 Armas de Gaspar Gonçalves de Ribafria 
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