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Akra Barbarion
Editorial

 
 

No registo e na continuidade dos objectivos enunciados no primeiro número (2015), 
o presente volume da Akra Barbarion – Sesimbra, Cultura e Património volta a 
promover uma visão cultural integrada com diferentes níveis de alcance. No plano 
da diversidade temática (história, arqueologia e cultura marítima), a revista as-
sume-se como meio de divulgação e reflexão sobre as transformações conduzidas 
pelo homem no seu meio, evocando a ecologia humana e as relações dinâmicas que 
a sociedade estabeleceu com a sua envolvente.
Neste contexto, podemos afirmar que os trabalhos apresentados na presente edição 
permitem reforçar a acessibilidade a novos conteúdos junto de um público cada vez 
mais amplo, levando consequentemente a uma participação mais activa em inicia-
tivas de divulgação e valorização do património histórico e cultural do concelho de 
Sesimbra.
A recente abertura do Museu Marítimo de Sesimbra, o processo de conservação e 
edição do Livro do Tombo de Sesimbra e a investigação arqueológica do sítio do 
Outeiro Redondo, reforçaram a necessidade de integrar artigos nos domínios da 
historiografia local e cultura marítima e arqueologia. 
Assumindo o contributo da revista para uma melhor compreensão do trabalho de-
senvolvido nos diversos projectos em curso, podemos avançar que os temas em 
destaque no próximo número serão as devoções marítimas locais e o resultado dos 
trabalhos e estudos associados à intervenção de conservação e restauro do painel de 
Nossa Senhora da Misericórdia atribuído a Gregório Lopes.    
Deixo um agradecimento aos diversos autores e colaboradores pela disponibilidade 
evidenciada ao longo de todo o processo e, fundamentalmente, pela qualidade dos 
trabalhos apresentados. Com esta colaboração cumprimos definitivamente a missão 
deste projecto editorial na construção de um elo identitário que visa a divulgação da 
história e do património cultural do concelho de Sesimbra.
 

Felícia Costa
Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Sesimbra
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O geógrafo grego Estrabão, na sua obra Geographiká, III-3-1, no século I a. C., referiu-se à proximidade 
do Akra Barbarion, isto é, do Cabo Espichel, em relação à foz do Tágos e ao esteiro sadino. Por esta via, foram 
descritos interessantes pormenores do ponto de vista geográfico e histórico, referentes à zona que corresponde na 

atualidade à região de Sesimbra que se estende entre a Serra do Risco e o planalto do Cabo Espichel.  
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A COMUNIDADE PISCATÓRIA 
DE SESIMBRA EM TEMPOS 

MEDIEVAIS

José Augusto Cunha Freitas Oliveira
Instituto de Estudos Medievais e Centro de Estudos Históricos

FCSH-UNL 
oliveira.josef@gmail.com

Resumo
Datam da segunda metade do século XIII os primeiros sinais da actividade 

piscatória em Sesimbra e da fixação de pescadores, pelo menos sazonalmente, junto 
ao mar. Contudo, o seu crescimento apenas ganha visibilidade no decorrer do século 
XV. Apesar das contrariedades — o peso dos tributos, a hostilidade da oligarquia 
concelhia e a concorrência de Setúbal — a comunidade piscatória desenvolve-se e 
estabelece-se, definitivamente, na «ribeira do mar da vila na pescaria», enquanto a 
vila alta se esvazia.

Palavras-chave: Pesca – pescadores de Sesimbra – Ribeira do Mar

Abstract
The first signs of fishing activity in Sesimbra, with the settlement of fish-

ermen on the seashore, at least seasonally, date from the second half of the thir-
teenth century. However, the growth of fishing becomes unmistakable only in 
the course of the fifteenth century. In spite of obstacles—heavy taxes, the hostil-
ity of the local oligarchy, and competition from Setubal—the fishing community 
progressed and established itself permanently as the “fishery on the sea-shore of 
the town” while the upper town emptied out.

Key words: Fishing—fishermen of Sesimbra—Shore of the Sea
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1. A Ribeira de Sesimbra: a emergência do povoado

«Jtem açerqua do apomtamento que os dictos ofiçiaaes e homeens boons de-
ram / Em que pedem que seJam costramgidos os ofiçiaaes que them vara / de Julgar 
que vãao fazer as audiemçias aa ujla . como se sempre / acostumava fazer . Os dictos 
visitadores determjnam per visitaçom / que o almoxarife vaa fazer cada semana 
audiemçia aa ujlla a oras / de meyo dija em dija de quinta feira . / Aos que vierem 
dos montes . E aos outros dijas a faça na Ribeira por nella viuer a mayor parte / da 
poboaçom da gemte desta villa»

A acta elaborada pelos visitadores da ordem de Santiago, no ano de 1492, 
reconhecia, formalmente, uma situação que já existia de facto, isto é, a vila ribei-
rinha constituíra-se como centro administrativo e, até, jurídico do concelho. Aí vi-
via a maioria da população que não se queria deslocar ao castelo, para efeitos de 
comparência nas audiências, porque tal impedia moradores de «irem às suas pes-
carias»1.

A supremacia da póvoa ribeirinha já vinha de trás. Com efeito, o concelho 
reclamou, então, ao visitador a construção de uma picota, porquanto a que tinham 
estava já podre. Aliás, a visitação anterior, de 1488, constatara que os pescadores 
haviam promovido a edificação de um hospital na Ribeira da Vila – que carecia de 
um altar e alfaias religiosas — e da ermida de S. Sebastião «feita pelos mareantes2 
por suas devoções há oito anos pouco mais ou menos», mas que não estava «de 
todo bem acabada».

Contudo, ao longo do período medieval, a relação de Sesimbra com o mar 
que se estende à sua frente remeteu não para o seu aproveitamento económico 
mas, antes, para a sua função de atalaia marítima. Economicamente, o concelho 
vivia dos proveitos da terra; socialmente importavam os responsáveis pela sua ex-
ploração. Deste mundo escorado na agricultura resta a reminiscência na alusão aos 
«que vierem dos montes». A própria elite concelhia espelhava a supremacia do 
sector fundiário ou a influência da rede clientelar do comendador. A presença de 
pescadores nos órgãos municipais rareou a ponto de apenas detectarmos um ele-
mento num cargo municipal, no caso um procurador concelhio, já entrado o século 
XV. Não obstante, a visibilidade dos pescadores ressalta da documentação analisada, 
face à modesta presença de membros de outros ramos laborais3.

1 Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (I. A. N./T. T.), Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de 
Santiago /Convento de Palmela, m. 2, nº 56.
2 O termo “mareantes” aparece na documentação, a maioria das vezes, como sinónimo de pescadores, embora 
o conceito possa abarcar outros homens do mar.
3 Conforme se pode constatar no quadro abaixo publicado («Referências documentais a moradores de Sesimbra 
identificados como pescadores»), foram identificados trinta e quatro pescadores. Quanto a outras profissões, 
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Tal não significa que a amena baía tenha permanecido abandonada ao longo 
do domínio cristão de Sesimbra, mais a mais tendo em conta as suas característi-
cas naturais4, a riqueza do seu meio marinho e sua grande biodiversidade, quer da 
fauna, quer da flora5, resultantes do entrecruzamento, próximo do Espichel, de cor-
rentes provindas do litoral oceânico e do Sado, factores que, associados aos níveis 
médios de temperatura e de salinidade das águas, favoreciam a afluência de espécies 
migratórias à procura de nutrimento6.

A primeira notícia da actividade piscatória, data de 1245, pois, nesse ano, a 
igreja de Santa Maria de Sesimbra já beneficiava da dízima régia das baleações7.

Na lista dos portos marítimos e fronteiriços arrolados na lei de D. Afonso III 
de 1253 que, entre outros produtos, proibia a exportação de prata, constava Sesim-
bra. Dois anos passados, o mesmo monarca promulgou, no espaço de um mês, dois 
documentos relativos a Sesimbra, beneficiando a Ordem de Santiago: a 20 Fevereiro 
confirmou a doação de D. Sancho II aos santiaguistas de todo o direito do castelo e 
vila de Sesimbra; a 18 de Março conferiu-lhes os direitos de pescaria que incidiam 
sobre os moradores deste concelho, bem como os de Almada, Setúbal e Alcácer, 
tudo terras da Ordem, que aí fossem pescar8. Pelos pescadores de outra procedên-
cia, designados de supervenientes, o rei dava à Ordem cem libras, anualmente, no 
caso de a cobrança dos direitos régios atingir esse montante senão apenas pagava 
«quanto render até às ditas cem libras». Especificava ainda que os pescadores que 
viessem tinham direito à «venda e compra e água e linhas e exido para salgarem e 
estenderem o seu pescado e para fazerem cabanas em terra se for necessário e para 

temos a identificação de um mercador, um calafate, dois sapateiros e cinco lavradores.
4 Embora desconheçamos oa seus antecedentes e a sua continuidade, a atividades piscícola na baía de Sesimbra 
está comprovada para o período da ocupação romana (cf. Paula Alves Pereira, Conjunto de Cetárias no Centro 
Histórico de Sesimbra, in Academia, [cons. 2016-07-17], disponível em https://www.academia.edu/4768451/
Conjunto_de_Cet%C3%A1rias_no_Centro_Hist%C3%B3rico_de_Sesimbra.
5 Miguel Amigo e Ricardo Soares, «O mar de Sesimbra», in O Tempo do Risco – Carta Arqueológica de 
Sesimbra. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra, 2009,  p. 128
6 Maria Alfreda Cruz, Pesca e pescadores de Sesimbra. Lisboa: 1996, pp. 15-19.
7 Nesse ano, o mestre de Santiago, Paio Peres, quitou o rei da dízima das baleações que cabia à igreja («quitamus 
domini Santio illustri Regi portugalensi deciman de ballenatione quem in ecclesia de sisimbra demandabat», I. 
A. N./T. T.,  Reis, l. 2, fl. 36). 
8 Chancelaria de D. Afonso III, Livro I – Vol. 2, Leontina Ventura e António Resende de Oliveira (coord.). 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006, pp. 283-284; I. A. N./T. T., Gaveta 5, m. 1, nº 25; 
Mestrados, l. único, fls. 174-174v. A partir dos dois últimos documentos, foi publicada uma transcrição 
sumariada como «Carta de doação dos direitos de pescaria de Sesimbra, Almada, Setúbal e Alcácer do Sal à 
Ordem de Santiago» (traduzida para vernáculo no fim do volume, na História Florestal Aquícola e Cinegética. 
Colectânea de documentos existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Chancelarias reais, dir. de 
Carlos Manuel L. Baeta Neves, vol. I (1208-1483). Lisboa: Direcção Geral das Florestas, 1980, nº 2, pp. 24-25 
e 282-283. Existe ainda uma outra publicação no Livro dos Copos, vol. I, Militarium Ordinum Analecta, nº 7, 
Paula Costa Pinto (coord.). Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 2006, nº 69, pp. 173-174.
O sumário de Baeta Neves induz em erro, dado que o documento versa a doação das pescarias apenas de 
Sesimbra e não dos outros lugares nomeados (cf. o sumário da edição da Imprensa da Universidade de Coimbra).
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consertarem as suas redes no limite de Sesimbra»9. E acrescentava a sua subordi-
nação à justiça local10. Contudo, esta condição não tardaria a alterar-se. 

Em 1274, uma composição entre o rei e a Ordem de Santiago, sobre a divisão 
dos direitos relativos a todas as coisas que entrassem ou saíssem pela foz do rio de 
Alcácer, contemplou as condições de 1255. No respeitante à pesca, todas as barcas 
que viessem de fora dos domínios da Ordem, fossem do reino ou de outras terras, 
pescar a Sesimbra (e a Setúbal) continuariam a pagar a dízima ao rei, cabendo a San-
tiago a redízima. Em contrapartida, seria anulado o dito pagamento de cem libras 
anuais pela pescaria de Sesimbra11. Realce-se a demanda das águas de Sesimbra por 
barcos estrangeiros.

Em 1282, a propósito da atribuição dos foros e privilégios do alcaide do mar 
e marinheiros em Lisboa a Tavira, D. Dinis mencionava um Martim Eanes, que, na 
qualidade de alcaide do mar e da terra, «metia alcaides em Cascais e em Sesimbra 
quando os pescadores estavam na costeira e que se chagavam ou alguma coisa fa-
ziam sem guisa que esses alcaides os prendiam e diziam que isto era por razão da al-
caidaria do mar.» As ilações a retirar são várias: antes dessa data, e necessariamente 
após 1255, já havia alcaide do mar em Sesimbra; os pescadores deviam residir tem-
porariamente na Ribeira, pois esse cargo existia «quando os pescadores estavam de 
costeira», tendo por competências manter a ordem pública; finalmente, a nomeação 
do alcaide cabia a alguém ligado ao rei e não à Ordem.

Esta situação excepcional da angra sesimbrense subjaz a uma sentença régia, 
emitida em 1322. Em demanda movida contra o comendador de Sesimbra, Afonso 
Esteves de Oleiros, acusado de cobrar indevidamente a dízima num lugar que era 
do rei, os pescadores moradores na ribeira exigiram que D. Dinis alçasse a força do 
comendador, bem como a devolução do peixe já cativado. A sentença dos ouvidores 
régios, apesar de reafirmar os direitos apresentados pela defesa — a carta de privilé-
gio que obrigava os moradores e vizinhos de Sesimbra a pagarem a dízima à Ordem 
—, foi favorável aos pescadores, que ficaram obrigados a pagar a dízima apenas ao 
monarca. Ou seja, os pescadores residentes na Ribeira não eram considerados nem 
vizinhos, nem sequer moradores de Sesimbra e, por isso, não estavam sob a alçada 
da Ordem, mas sob a jurisdição do rei12. 

9 Citação extraída da tradução em vernáculo do diploma da responsabilidade de Carlos Manuel L. Baeta Neves 
(ob. cit., pp 282-283).
10 «E se os pescadores que vierem fizerm alguma coisa digna de correição corrijam aquilo segundo o foro e 
costume da terra» (ib.).
11 Chancelaria de D. Afonso III, Livro I – Vol. 2, nº 728, 304-206; Livros II e III, nº 5, pp. 241-243; 
Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua História, Suplemento ao vol. I, (1147-1460), (1057-
1460), ed. de João Martins da Silva Marques. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1944, nº 6, pp. 11-13; Livro dos 
Copos, cit, nº 142, pp. 272-274); Direitos Reais, l. 1, fl. 191v; Ch. D. Fernando, l. 1, fl. 174; Ch. D. João I, l. 5, 
fl. 77; Mestrados, l. único, fls. 198-199.
12 I. A. N./T. T., Ch. de D. Dinis, l. 3, fl. 143.
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A questão ganhou novos contornos quando, em 1339, D. Afonso IV acedeu à 
reclamação da Ordem sobre o seu direito à recepção da dízima dos pescadores que 
fossem morar para as suas terras, juntamente com mulheres e filhos, tornando-se 
aí vizinhos e moradores. Mas ressalvou que se «hy nom son vezinhos e moradores 
continoadamente», a dízima pertencia ao rei13. Em todo o caso, no primeiro quartel 
de Trezentos, já havia seguramente «homens pescadores moradores na Ribeira de 
Sesinbra»14.

De resto, até ao fecho do século XIV, as informações escasseiam. Mencio-
na-se, em 1328, uns pescadores de Almada que iam à Albufeira, do que se infere 
igualmente a presença de sesimbrenses15; em 1371, a existência de um conjunto de 
casas na Ribeira16 e, quatro anos decorridos, a confirmação feita pelo rei D. Fernan-
do, a pedido de D. Estêvão Gonçalves, Mestre da Ordem de Santiago, da avença feita 
entre D. Afonso III e o mestre D. Paio Peres Correia sobre as dízimas do pescado dos 
rios Tejo e Sado17.

Em suma, pelo menos desde a segunda metade de Duzentos que havia uma 
comunidade piscatória, fosse ela constituída por vizinhos e moradores de Sesimbra 
e/ou por elementos vindos de fora, que se fixou definitivamente na póvoa ribei-
rinha, e iria conhecer um progressivo desenvolvimento ao longo do século XV, 
como veremos.

2. A actividade piscatória: um “mar” de dificuldades

2.1.1. A excessiva carga tributária

Nos inícios do século XV a pesca já ocupava homens a tempo inteiro, con-
forme deixam transparecer os privilégios atribuídos por D. João I18 e confirmados 

13 Chancelarias portuguesas. D. Afonso IV, vol. II, (1336-1340), org. de A. H. de Oliveira Marques. Lisboa: 
Instituto Nacional de Investigação Científica/Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, 
1992, nº 198, pp. 306-310; I. A. N./T. T., Mestrados, l. único, fls. 189-194; Gaveta 5, m. 2, nº 4 (traslado 
autêntico publicado em Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua História. vol. I (1147-1460), cit, 
nº 61, p. 60-63.
14 I. A. N./T. T., Ch. de D. Dinis, l. 3, fl. 143.
15 Arquivo Municipal de Sesimbra (A. M. S.), Livro do tombo da vila de Sesimbra, l. 18, fls.8v-9v.
16 I. A. N./T. T., S. Domingos de Azeitão, l. 18, fls. 104v-105v. A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, 
fls. 67v-77.
17 A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fls. 13-14v.
18 Chancelarias portuguesas. D. João I, vol. IV, tomo 2 (1393-1433), Lisboa, Centro de Estudos Históricos, 
Universidade Nova de Lisboa, 2006, nº 603 e nº 604, pp. 121-122; Descobrimentos Portugueses. Documentos 
para a sua História, Suplemento ao vol. I, nº 78 e nº 79, pp. 106-108; A. M. S., Livro do tombo da vila de 
Sesimbra, fls. 103-104.
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por D. Duarte. Na verdade, esta concessão resultou do lançamento de um novo 
tributo. Em 1420, D. João I decidiu reestruturar a organização da marinha, acabando 
com o recrutamento de pescadores para as vintenas dos homens do mar19. Em com-
pensação, sujeitou todos aqueles que pescassem nos rios e no mar ao pagamento 
de uma dízima nova, que se adicionava à existente. Se a dízima andasse atribuída 
a quem tutelava os senhorios não régios, como a igreja e as ordens, então estes 
continuavam a receber a dízima velha, cabendo aos pescadores passarem a pagar a 
nova ao rei.

A exacção levantou dúvidas em diversos centros piscatórios, entre os quais 
Sesimbra, que obtiveram resposta régia em 1426, a partir do exemplo de Lisboa. A 
questão girava em torno dos abusos do coudel que constrangia os pescadores a pos-
suírem, cavalos, bestas e armas, isto é, a servirem na guerra como cavaleiros vilãos 
o que agravava quem já solvia a dízima nova em troca da dita isenção ao serviço mi-
litar. O abuso, de resto reconhecido pelo rei, parecia evidente, mas escondia uma ou-
tra situação: havia pescadores com posses suficientes para terem cavalo, que, como 
já haviam sido anteriormente dispensados dos galeotes, queriam escusar a dízima 
nova. Daí o esclarecimento régio sobre quem tinha direito ao privilégio em causa, 
sublinhando a impossibilidade da existência de homens simultaneamente livres dos 
galeotes e da dízima. Por isso, a carta de D. João I explicitava que o coudel não po-
dia obrigar à posse de cavalo e de armas, bem como à apresentação nos alardos20, 
todos os que «conthinuadamente pescarem todo ho anno ou ao menos durante oyto 
meses husando e viuendo pollo oficio da pescaria». O assunto interessava mani-
festamente a Sesimbra que insistiu nas reclamações à actuação do coudel perante 
D. Duarte, que dirigiu uma carta aos pescadores da vila, reiterando, no essencial, a 
posição paterna21. A publicação do diploma no tombo da vila só vem evidenciar que 
a questão era candente no seio do concelho. Era possível que houvesse pescadores 
a tempo inteiro, mas existiam certamente alguns que associavam ao ofício outros 
afazeres. Aliás, a maior parte da informação sobre pescadores, como tal identifica-
dos, provém de contratos agrários em que apareciam, directa ou indirectamente, 
envolvidos22.

19 Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua História, Suplemento ao vol. I, (1057-1460), nº 68, 
pp. 96-97.
20 Por alardo se designava a revista militar realizada nos concelhos, onde o coudel [responsável pelo 
recrutamento dos homens de armas] inspeccionava as armas e os cavalos dos combatentes não nobres (A. H. de 
Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, vol. IV da Nova História de Portugal, dir. de Joel 
Serrão e A. H. de Oliveira Marques. Lisboa: Editorial Presença, 1987, p. 350).
21 O teor é similar, mas o documento era directamente dirigido às autoridades de Sesimbra e acrescentava uma 
benesse aos pescadores locais: em caso de doença ou de prisão o tempo não era descontado aos oito meses 
(Chancelarias portuguesas. D. Duarte, org. de João José Alves Dias, vol. I, tomo 2, (1435-1438), Lisboa: 
Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, 1998, nº 488, pp. 259-260).
22 Cf. O quadro («Referências documentais a moradores de Sesimbra identificados como pescadores»).
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Mas as dízimas não ficavam por aqui. Passado o primeiro quartel de Qua- 
trocentos, estalava uma contenda entre a igreja de Santa Maria e os pescadores. A 
2 de Maio de 1426, João Pais, ouvidor geral do arcebispo de Lisboa, pronunciou-se 
sobre reclamações dos juízes, oficiais e prior de Santa Maria, que constavam numa 
carta directamente apresentada por Estêvão Esteves, procurador da igreja. Queixa-
vam-se as autoridades sesimbrenses que os pescadores do concelho e outros de fora 
parte eram obrigados, desde há muito tempo, a pagarem uma dízima de todos os 
pescados de corso e sardinhas que tomassem aos Domingos, festas e dias santos de 
guardar «e noutes delles», destinada a financiar as obras e ornamentos da igreja. 
Ora, os pescadores não acatavam essa determinação. Nas “enxavegueiras” dos dois 
últimos anos, os pescadores haviam tomado uma soma de toninhas e sardinhas em 
vésperas dos dias de São Simão e de São Tome, à noite, depois do sol-posto, e não 
tinham dado, nem queriam dar, à igreja o seu direito. Argumentavam que não eram 
obrigados a pagar tal dízima, salvo quando os pescados morressem no próprio dia 
de Domingo ou de festa, isto é, as respectivas vésperas não estavam abrangidas. 
Consultadas cartas do cardeal D. João, arcebispo que fora de Lisboa, e de D. Diogo, 
que lhe sucedeu, o ouvidor dava razão à igreja e colocava os infractores sob pena 
de excomunhão. Delegava, ainda, no comendador da vila, no prior de Santa Maria e 
no procurador do concelho o controlo das contas em questão e dos pagamentos, so-
licitando aos pescadores que, caso se sentissem agravados, alegassem o seu direito 
num prazo de nove dias, após a notificação, comparecendo em Lisboa pessoalmente 
ou por procuração. 

Este tipo de conflito não constituía um caso isolado23. Resultava do preceito 
cristão de reservar o Domingo à celebração Eucarística e à aprendizagem da men-
sagem divina, em última instância, do reconhecimento do poder de Deus sobre o 
Tempo e as actividades do homem, o que colidia com o exercício de uma profissão 
dependente de ciclos temporais, impostos pelas marés e pela migração de espécies. 
O preceito tornava-se ainda mais gravoso dado que se considerava que a guarda do 
dia santo se estendia desde o pôr-do-sol do dia anterior até ao seu nascimento do 
dia seguinte, compreendendo, portanto, duas noites inteiras24. Entendiam, pois, os 
pescadores que as restrições, e assim o pagamento da dízima, só tinham cabimento 
se a actividade piscatória se desenrolasse no próprio dia de guarda.

23 Outras localidades conheceram diferentes soluções, desde alguma tolerância até à proibição absoluta de 
pescar, passando pelo pagamento da dízima apenas no dia santo (vejam-se os casos apontados por Sandra Rute 
Fonseca Gomes, Territórios medievais do pescado do reino De Portugal. Tese de Mestrado em Alimentação – 
Fontes, Cultura e Sociedade, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra: 2011, 
pp. 30-31).
24 Margarida Garcez Ventura, «Em torno do cumprimento do preceito dominical pelos pescadores (sécs. XV-
XVIII)», in Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam, vol. II, coordenação Mário Jorge Barroca. Porto: 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p. 435 e 438-439.
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Três anos decorridos, a contenda reavivou-se. Agora com novos contornos. 
Mais graves. Os pescadores tinham infringido o preceito em vésperas de Natal e João 
Castelão, enxavegueiro, na qualidade de representante dos pescadores, depusera em 
presença do ouvidor do arcebispo. João Pais ameaçou com sentença de excomunhão. 
João Castelão defendeu a recusa do pagamento porque os pescadores haviam cer-
cado as sardinhas antes do sol-posto. E acrescentou que a dízima da igreja só devia 
ser debitada sobre o que sobrava depois de tiradas a dízima do comendador, a outra 
que pagam ao Mestre de Santiago e a meia sisa. Passados dez dias, a 21 de Janeiro 
de 1429, João Pais emitiu uma nova carta de sentença. Estevão Esteves adicionava 
às determinações eclesiásticas uma postura do concelho a obrigar ao pagamento 
da dízima em questão. O ouvidor, em «rolaçom», interrogou três enxavegueiros, 
Pero de Carnide, João de Deus e Afonso Preto. Os pescadores defenderam-se, que 
haviam cercado o peixe em horas de véspera, que o haviam envasado e metido nos 
barcos antes do sol-posto e que pela noite seguinte o transportaram para Setúbal e 
outras partes. Contudo, perante nova pergunta sobre se entendiam em consciência 
que haviam pecado, acabaram por reconhecê-lo. O ouvidor confrontava-os, ainda, 
com o teor de uma carta de visitação dada pelo cardeal e arcebispo de Lisboa sobre 
a guarda dos dias santos e das respectivas noites e a obrigatoriedade da presença na 
missa aos Domingos e dias santos de Jesus Cristo e Santa Maria antes de partirem 
para o trabalho. Os pescadores invocaram a já referida fórmula de contabilização 
da dízima. Sem sucesso. Considerando os pescadores contumazes e negligentes, o 
ouvidor agravou a carta de sentença anterior. Reafirmou o pagamento à igreja da 
dízima por todos «assy de barcas e percalços e enxalavares e se tomarem o pescado 
até ao pôr-do-sol têm apenas uma hora de tolerância — até «quando se allevanta a 
estrella do Norte» —para envasar e meter nas barcas o pescado e, mais, determinava 
que paguem a «dizima direita […] de dez peixes hũu».

Fica a ideia da fragilidade do corpo de pescadores face às forças dirigen-
tes da comunidade sesimbrense. Os seus representantes pertenciam ao ofício. João 
Castelão, João de Deus, Afonso Preto e Pero de Carnide, que compareceram singe-
lamente perante o ouvidor, que os interrogou como acusados, eram todos eles «pes-
cadores e enxavigueiros», embora Pero de Carnide tivesse passado posteriormente 
pelo cargo de procurador concelhio25. Aparentemente. a comunidade piscatória não 
tinha capacidade para nomear um procurador que dispusesse de uma qualquer for-
mação ou prática jurídica necessária à boa defesa dos seus direitos. Em contraparti-
da, do outro lado, estava o concelho — nomeiam-se juízes, oficiais, homens bons —, 
o prior e os vedores da igreja de Santa Maria, representados pelo futuro fundador 
do Convento de Santa Maria da Piedade de Azeitão, Estêvão Esteves, um homem 
letrado, criado e oficial do comendador da vila, Diogo Mendes de Vasconcelos, com 

25 A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fls. 94v- 97v.
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clara influência e grande peso na vida local26.
Inequívoca era a pesada carga fiscal que sujeitava a actividade dos pesca-

dores. Recorde-se que João Castelão invocava, a dado passo, uma carta emitida pelo 
cardeal, que o ouvidor declarara já ter visto, a qual fazia menção à dizima do comen-
dador e a outra que pagam ao mestre de Santiago27, bem como a meia sisa28. A ser 
assim, como estavam ainda sujeitos à dízima nova cobrada pelo rei, os pescadores 
eram sobrecarregados com três dízimas, a não ser que a cobrança do comendador 
corresponda ao direito régio29. Acrescia que a meia sisa também pesava, atingindo 
valores semelhantes à dízima30. Mais ainda, conforme os valores estipulados em 
1410, por cada barca os proprietários pagavam vinte reais ao ano a título de côngrua 
e os lagosteiros oito31 e, finalmente, a venda de peixe na ribeira ou na vila estava 
sujeita à açougagem32

2.2. A concorrência de Setúbal

Em Portugal, o século XV assistiu a francos progressos na actividade pis-
catória, fruto da confluência de inovações nacionais e estrangeiras, nomeadamente 
mediterrânicas e galegas, e de uma revolução técnica de todos os tipos de redes 
(emalhar, arrasto, cerco e armações fixas)33. Também em Sesimbra se terá constatado 
idêntico processo. Depois do laconismo do século XIV, vão sucedendo informações 
que confirmam o surto da vila ribeirinha, reflexo natural do dinamismo dos homens 
do mar. Já referimos atrás os diplomas de D. João I e D. Duarte sobre Sesimbra, 
salientando que o segundo era dirigido exclusivamente aos pescadores da vila. Em 

26 Cf. José Augusto Oliveira, «Administração da Ordem de Santiago e poder concelhio: a ascensão de Estêvão 
Esteves, um criado do comendador de Sesimbra», Freires, Guerreiros, Cavaleiros. Actas do VI Encontro sobre 
Ordens Militares, 1º a 14 de Março de 2010, coord. Isabel Cristina F. Fernandes, vol. I, Município de Palmela, 
2012, pp. 429-439.
27 Não há erro, o texto é taxativo e aparece repetido.
28 A sisa, incialmente um imposto municipal (início do século XIV) de carácter extraordinário, depressa se 
transformou num tributo régio. Meta era paga pelo vendedor e outra metade, pelo comprador (Iria Gonçalves, 
«Sisa», in Dicionário de História de Portugal, dir. de Joel Serrão, vol. VI, reedição. Porto: Livraria Figueirinhas, 
1984, pp. 1-2).
29 Nas cortes de 1439, o concelho de Caminha agrava-se das três dizimas que pagavam: duas ao rei, uma à 
igreja. (I. A. N./T. T., Ch. de D. Afonso V, l. 20, fl 13).
30 A sisa tornava-se numa outra dízima, conforme protestava o concelho de Caminha nas Cortes de 1439 (I. A. 
N./T. T., Ch. de D. Afonso V, l. 20, fl 13; Além-Douro, l. 4, fls. 230-231v).
31 I. A. N./T. T, Gaveta 25, m. 1, nº 3, fl. 52v.
32 Em 1475, os pescadores contestaram o pagamento da açougagem ao comendador. A sentença, desfavorável, 
estipulava que todos os pescados, seco e fresco, que vendessem e talhassem na vila e no termo pagavam dez 
soldos da moeda antiga ou sete reais brancos (A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, 2ª parte, fls. 8v-10.
33 Fernando Gomes Pedrosa, «Para a história da pesca em Portugal», Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXV, 
Jan.-Mar. 1985, p. 40.



24

1449, D. Afonso V confirmou os privilégios dados aos pescadores de Sesimbra, de 
que sempre gozaram até à morte de D. Duarte34 e, já em 1494, D. João II reafirmou a 
isenção de serviços militares, nomeadamente de serem acontiados (posse de cavalo) 
e do alardo, mesmo que os pescadores tivessem bens para tal35.

 Paralelamente, desenvolvia-se a construção naval, apoiada em estaleiros, 
ainda que de reduzida dimensão36. Entre a população havia calafates e carpinteiros 
de barcas37, que aproveitavam, decerto, a madeira da mata do Zimbral38.

O crescimento populacional da designada «ribeira do mar de Sesimbra», 
«ribeira do mar da vila na pescaria» ou, simplesmente, «ribeira da pescaria»39, foi 
criando novos problemas, como a garantia de abastecimento a um local de difícil 
acesso, que, obviamente, penalizava os moradores. Em 1471, os arrais, mareantes 
e vizinhos da ribeira queixavam-se a D. Afonso V que, por causa de a vila estar 
alongada da ribeira e, assim, do seu trabalho do mar em que andavam permanente-
mente, lhes era imprescindível um carniceiro que assegurasse carne em abastança 
durante todo o ano, ao que o rei anuiu através de uma carta de privilégio40.

A principal riqueza consistia na pesca da sardinha, particularmente abun-
dante nas águas da costeira arrábica, onde resida o pescado mais saboroso41. Mas a 
sardinha interessava igualmente a Setúbal, um porto bem mais poderoso do que o 
de Sesimbra. 

Na visão de um autor setubalense, faltavam a Sesimbra as condições geográ-
ficas, a vastidão e a profundidade da enseada de Setúbal e, apesar da sua abundân-
cia piscícola, a enorme riqueza que a natureza havia concedido à cidade sadina, o 
sal que proporcionava um importante comércio42. E não só. A comercialização da 
sardinha exigia o sal, um conservante indispensável. Lembremos que, segundo a 
Visitação de 1492, vinha a Sesimbra «muita gente destes ditos reinos e vem assim 

34 Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua História, Suplemento ao vol. I, (1057-1460), nº 1005, 
p. 534; I. A. N./T. T, Odiana, 3, 224
35 I. A. N./T. T, Odiana, l. 1, fl. 24; l. 3, fl. 242.
36 Jorge Afonso da Silva Paulo, «Aspectos do desenvolvimento da vila de Sesimbra: do castelo à ribeira (1165-
1535)», Sesimbra cultural, nº 5, Maio de 96, pp. 22-25.
37 I. A. N./T. T., Gaveta 25, m.1, nº 3, fls. 52-52v.
38 A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fl. 104v.
39 A primeira designação data de 1425 (A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fls. 67v-77), a segunda, 
de 1427 (I. A. N./T. T., S. Domingos de Azeitão, l. 18, fls. 39-40), enquanto a terceira consta em dois documentos 
de 1478 (I. A. N./T. T., Casa de Palmela, c. 6, nº 27 e nº 31).
40 I. A. N./T. T., Ch. de D. Afonso V, l. 22, fl. 86v.
41 Duarte Nunes do Leão, Descrição do reino de Portugal, transcrição do texto, notas, aparato crítico e biografia 
do autor por Orlando Gama. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2002. p. 196, considera que 
no mar de Setúbal e de Sesimbra «há a mais sardinha e a mais saborosa que se pode dar […]».
42 Alberto Pimentel, Memória sobre a história e administração do município de Setúbal, 2ª ed. Setúbal: Câmara 
Municipal de Setúbal, 1992, p. 17.
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de Castela por pescados»43. Na inexistência de condições naturais que permitissem 
a sua extracção no próprio termo, os pescadores de Sesimbra eram obrigados a de-
mandar o sal em Setúbal. Porém, a facilidade de acesso chocava com os obstáculos 
postos à sua aquisição44. 

Com a ascensão do infante D. João a governador da Ordem, reconheceu-se a 
Setúbal o direito de negar aos sesimbrenses a aquisição de sal a granel, salvo quando 
os seus barcos dizimassem e vendessem em Setúbal a sardinha que pescassem45. 

Depois, com D. Fernando, um infante particularmente preocupado com a 
recepção de rendas46, confirmava-se que a administração a cargo dos infantes re-
sultara no reforço da autonomia da Ordem, com claro prejuízo para Sesimbra nas 
contendas com Setúbal, que pertencia à Mesa do Mestre. Por um alvará de 1462, o 
governador da Ordem, invocando o costume, constrangeu Sesimbra a adquirir sal 
exclusivamente na vila setubalense e, apenas a retalho, em sacos. Decorridos três 
anos, estipulou as penas em que ocorriam os infractores e mandou transcrever o 
anterior diploma, a fim de evitar que fosse alegada a ignorância do seu teor. E em 
1469, esclareceu que estava interdita a compra de sal nos lugares do Ribatejo, isto é, 
no estuário do Tejo, sob pena de uma pesada multa e perda do batel e da respectiva 
carga47. 

A partir das mortes de D. Fernando e de seu filho, João, que deveria suce-
der-lhe à frente do Mestrado de Santiago, a relação de forças alterou-se. Vago que 
estava o cargo, em 1473, Sesimbra ressuscitou a questão e Setúbal e insistiu em que 
o negócio carecia de autorização dos oficiais da vila, que apenas era concedida na 
condição de se obrigarem primeiro a trazerem o pescado a Setúbal e aí o venderem. 
Mesmo a compra em sacos estava limitada à quantidade que lhes fosse necessária 
para seu comer. Mais, se em Sesimbra existisse alguma loja a vender sal, o ouvidor 
da comarca, sabendo do costume que já vinha do tempo do infante D. João, devia 

43 I. A. N./T. T., Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago /Convento de Palmela, m. 2, nº 56.
44 Sobre este conflito em torno do sal, veja-se José Augusto C. F. Oliveira, Na Península de Setúbal, em finais 
da Idade Média: organização do espaço, aproveitamento dos recursos e exercício do poder. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2013, pp. 325-328; «A gestão de conflitos 
entre concelhos da ordem de Santiago: o caso de Sesimbra e Setúbal», in As Ordens militares e as Ordens de 
Cavalaria entre o Ocidente e o Oriente. Actas do V Encontro sobre Ordens Militares, coord. de Isabel Cristina 
F. Fernandes. Palmela: Câmara Municipal de Palmela/Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago, 2009, 
pp. 741-745.
45 A tal serviu de jurisprudência um alvará emitido pelo administrador da Ordem, que dava licença a um 
Lourenço Afonso, morador em Sesimbra, para que levasse uma barca que aí tinha carregada de sal para a sua 
vila, contanto que se obrigasse futuramente a vender e dizimar em Setúbal a sardinha que daí em diante matasse 
(A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, nova numeração, fls. 146v-154).
46 Sobre a conduta e a personalidade do infante veja-se Humberto Baquero Moreno, «O infante D. Fernando, 
Mestre da Ordem de Santiago», in As ordens militares em Portugal e no Sul da Europa – Actas do II Encontro 
sobre ordens militares. Lisboa: Edições Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 1997, pp. 325-343.
47 A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fls 146v-154.
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deslocar-se à vila, confiscar o sal e lançá-lo no mar. 
Cerceava-se assim a possibilidade de Sesimbra desenvolver a comercialização 

do peixe para outros pontos do país ou para o estrangeiro. Certo que a sentença de-
terminou o desembargo, mas os recursos sucederam-se. Era poderoso o concelho 
sadino. Terra da Ordem, servia simultaneamente o rei, pois acolhia os respectivos 
almoxarifados que proporcionavam grossas receitas. No pleito de 1473, os repre-
sentantes concelhios evocavam as vantagens, quer para a Coroa, quer para a Mesa 
Mestral, que decorriam do monopólio da salga do pescado.

Ironicamente, a sentença que pôs fim ao pleito aconteceu quando, no prelúdio 
da fusão desta dualidade de poderes, D. João assumiu a administração da Ordem. 
O príncipe passara transitoriamente, por delegação de D. Afonso V, a regente48 e, 
depois, regressado aquele ao trono, em 1477, continuou a participar na governação 
do reino49.

No início do mandato, reconhecia ainda os direitos de Setúbal, à revelia da 
sentença paterna, através de um alvará, que D. Afonso V anularia, em 1478. D. João 
mandou suspender a sua execução até novo arbítrio que resultasse de um acordo 
com o pai50. Nesse mesmo ano foi emitida a sentença, algo complexa, que rematava 
o conflito, procurando contentar ambas as partes51.

O concelho de Sesimbra ficava autorizado a adquirir sal em qualquer lugar 
do reino, embora só pudesse salgar o seu peixe, dentro da vila, durante metade do 
ano, dispondo de mais trinta dias para proceder ao seu escoamento. Nos restantes 
seis meses, os sesimbrenses eram obrigados a levar o pescado a Setúbal, não de todo, 
apenas o de cardumes, como sardinhas e cavalas. No entanto, os pescadores de Se-
simbra podiam salgar o pescado dentro dos seus barcos no alto mar e, neste caso, 
levarem-no a vender onde lhes fosse mais conveniente. A divisão dos meses cabia 
a Setúbal, ficando Sesimbra com a prioridade de escolher cinco deles. A solução, 
adoptada, a título experimental, por um período de cinco anos, foi confirmada em 
1486, quando D. João II considerou a sentença bem dada. 

Esta contenda deixa supor que as motivações de Setúbal não se enquadravam 
na tradicional política de restringir as importações e as exportações em benefício 

48 Sobre este processo, veja-se, entre outros, Manuela Mendonça, D. João II. Um percurso humano e político 
nas origens da modernidade em Portugal: Lisboa: Editorial Estampa, 1991, pp. 103-108, e Humberto Baquero 
Moreno, «Morte de D. Duarte e luta pela regência», in História de Portugal, dirigida por José Hermano Saraiva, 
vol. 2, pp. 129-130.
49 Entre 1477 e 1481, D. Afonso V e D. João governaram em conjunto (A. H. de Oliveira Marques, História de 
Portugal desde os tempos mais remotos até ao governo do Sr. Palma Carlos, vol. I – Das origens às revoluções 
liberais, 4ª ed. Lisboa: Palas Editores, 1974, p. 292).
50 Sobre este processo, cf. A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, Caderno B, fls. 146v-154, 155-159.
51 O conflito regressaria cerca de um século mais tarde com a instituição da “Roda-do-sal”, embora com menor 
intensidade (Hernâni de Barros Bernardo, Monografia de Sesimbra. Estudo geo-económico do concelho. 
Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra, 1941, p. 216, nota 2).
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dos produtores locais. O sal abundava no Sado e a sua procura era bem-vinda. É pos-
sível que Setúbal precavesse a potencial concorrência de Sesimbra, embora como 
posto intermediário, na exportação do sal, se o adquirisse livremente e em quanti-
dades alargadas. Daí que se proibisse a venda nas lojas da vila. Com mais probabili-
dade, Setúbal queria bloquear o crescimento da indústria conserveira ou da própria 
vila de Sesimbra.

Neste sentido, talvez as motivações de Setúbal residissem efectivamente 
no receio da emergência de um centro portuário que lhe retirasse protagonismo e 
desviasse substancialmente os itinerários de navegação, apesar de a vila estar «se- 
pultada n´uma pequena chan, encravada entre a serra e o mar»52. Por isso se impe-
dia durante metade do ano a salga apenas na vila de Sesimbra e não ao largo, dentro 
dos barcos.

3. Os fundadores da Ribeira do Mar de Sesimbra: os pescadores

Aqui e ali a documentação deixa entrever a identificação daqueles que ti- 
nham o mar por modo de vida, as espécies capturadas e as técnicas utilizadas.

Para os séculos XIV e XV foi possível recolher os nomes de cerca de trinta e 
quatro pescadores (há algumas dúvidas resultantes da homonímia), assim expres-
samente classificados na documentação. Apenas no âmbito da querela suscitada 
pela igreja de Santa Maria acerca dos dias de guarda se especifica os pescadores 
enxavegueiros.

É uma das raras alusões às técnicas de pesca. A enxávega, na sua origem 
árabe53, significa «a rede de pesca». Essencialmente consiste no arrasto da pesca 
por uma rede. Distingue-se, em Sesimbra, duas xávegas: a de arrastar para terra 
e a de arrastar para bordo. Na primeira a rede é puxada para a praia por dois ca-
bos, na segunda é alada por dois barcos, um para cada cabo. Contudo, conside-
ra-se que a chamada xávega, no período medieval, apenas significa pesca com rede, 
pois a chamada “arte xávega”, a de arrasto, só apareceu no século XVIII. Do que 
se depreende da documentação analisada, os enxavegueiros cercavam as sardinhas 
com as suas redes e depois recolhiam-nas com o peixe nas barcas54. Uma operação 

52 Alberto Pimentel, ob. cit, p. 17.
53 Provem de ax-xabaca segundo Adalberto Alves, Dicionário de Arabismos da Língua Portuguesa. Lisboa: 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2013, s. v. «Enxávega», p. 466.
54 «cercaram todos sardinhas com suas redes ante do soll posto e que pella noute segiinte as meteram todos em 
suas barquas e trabalharam com ellas toda a nouta». Além das barcas apenas, por uma vez se citam as chinchas, 
quando João Fogaça, comendador de Sesimbra, requereu aos escrivães da portagem de Lisboa, que lhe dessem o 
traslado do foral «por que se arrecada todo o direito que o dito senhor ha de todas as barcas de pescar e chinchas» 
(A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fl. 117v). É possível que o comendador quisesse servir-se do 
foral lisboeta como exemplo para Sesimbra e, nesse caso, já existiriam chinchas em Sesimbra. No «Titulo do 
rramo das chinchas», o foral nomeia as barcas que chamom chinchas . Ou rredes que som chamadas chinchas».
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semelhante, portanto aos acedares, também eles mencionados. Curiosamente, Luís 
Barreto, segundo uma carta de perdão emitida por D. João, alegava, em seu favor, 
que ele era bom pescador da arte nova das enxavegas55.

Também se utilizavam enxalavares56. Refere-se ainda as almadravas, que 
serviam à pesca do atum, cujas capturas não eram despiciendas. Como indica a 
carta de privilégio que D. Manuel, em 1496, dirigida aos pescadores, mercadores e 
almocreves que fossem a Sesimbra, isentando-os de serem presos ou demandados 
durante a safra da almadrava do Cavalo57.

 Com efeito, assim se designaram os quatro representantes do ofício que com-
pareceram perante o ouvidor do arcebispo de Lisboa. Nas alegações nomearam-se 
algumas das espécies capturadas: a sardinha, principalmente, por vezes juntamente 
com toninhas58 e o peixe de corso.

Entre o «pescado grande» distinguiam-se os cetáceos como baleias, baleatos, 
roazes, sereias59 e toninhas60. Quanto aos peixes, sobressaía que, o estado adulto, era 
capturado, como vimos, com almadravas61. De peixes pequenos apenas se mencio- 
nam os cavalões, a corvina e os alcapetores62. Do marisco somente foi nomeada a la-
gosta. A grande riqueza consistia, de facto, na pesca da sardinha. A intensidade das 
capturas em Sesimbra, a par da Atouguia, levou mesmo a protestos concelhios nas 

55 I. A. N./T. T., Ch. de D. João II, l. 23, fl. 127v (publicado em Documentos inéditos de Marrocos: chancelaria 
de D. João II, org. P. M. Laranjo Coelho. Lisboa: Imprensa Nacional, 1943, vol. I, CXIV, p. 126.
56 «paguem a dizima a dicta egreja pera o que dicto he assy das barcas e percalços e enxalavares meudos» (I. 
A. N./T. T., Gaveta 25, m. 1, nº 3).
57 Fernando Gomes Pedrosa - Os homens dos descobrimentos e da expansão marítima. Cascais: Câmara 
Municipal de Cascais, 2000, p. 17.
58 A associação não é casual, pois o atum é um peixe predador de pequenas espécies, principalmente de 
arenques, cavalas e sardinhas (Luís Filipe Rosa Santos, A pesca do atum no Algarve. [s.l.], 1989, p. 18).
59 Chancelaria de D. Afonso III, Livro I – Vol. 2, nº 728, 304-206; Livros II e III, nº 5, pp. 241-243. O roaz, um 
cetáceo vulgar nas nossas águas, é o principal predador do atum, surgindo quando este anda perto (Luís Filipe 
Rosa Santos, ob. cit., p. 18, nota 5). O documento acrescenta ainda musaranhas e cocas, que não conseguimos 
identificar. Por «sereia» se designava um mamífero marinho semelhante ao golfinho, segundo Jorge Afonso da 
Silva Paulo, ob. cit., p. 22, ou o próprio golfinho (A. H. de Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV 
e XV, p. 110). Recorde-se, ainda, que, junto à ribeira de Alfarim, existia o lugar da Baleeira (I. A. N./T. T., S. 
Domingos de Azeitão, l. 18, fls. 93v-94; A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fls. 67v-77 e 116v-117).
60 I. A. N./T. T., Gaveta 25, m.1, nº 3, fls. 55-56.
61 Há mais referências à captura do atum, ambas de 1503, mas que remetem para anos anteriores: a invocação 
de um contrato do rei com os armadores de atum de Sesimbra, em que se reservava para o monarca o dízimo (I. 
A. N./T. T., Ch. de D. Manuel I, l. 21, fls. 14-14v) e a doação de D. Manuel, a título de esmola, ao mosteiro de 
Penha Longa de uma dúzia de atuns dos melhores, a contentamento de quem os fosse receber nas almadravas 
de Sesimbra (I. A. N./T. T., Ch. de D. Manuel I, l. 21, fl. 13v).
62 Ib. Gil Vicente nomeia os alcapetores: «Irão todolos cantores. / contra altas carapaus / os tiples alcapetores 
/  enxarrocos os tenores / contrabaixos bacalhaus (Cortes in Vicente. Colecção dirigida por Osório Mateus. 
Quimera. Lisboa, 1988 | e-book 2005, p. 14, (cons. 2016-17-01, acessível em <http://docplayer.com.
br/19092521-Vicente-cristina-almeida-ribeiro-ines-quimera-lisboa-1991-e-book-2005-coleccao-dirigida-por-
osorio-mateus.html>). Os cavalões são também referidos no tombo concelhio (A. M . S., Livro do tombo da 
vila de Sesimbra, Caderno B, fls. 155-159).
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cortes de Évora de 1481-1482, que pretendiam a proibição do recurso aos acedares 
e às enxávegas que «jazem jazentios ao mar» , porquanto a sardinha não chegava a 
Lisboa e a Setúbal. E já vimos os esforços de Setúbal para condicionar a sua pesca. 
Debalde, pois nos inícios do século XVI, Sesimbra, a par da Galiza, era o principal 
centro abastecedor de sardinha da cidade do Porto63. 

Os restantes pescadores, como se pode constatar na lista abaixo, foram no-
meados pela sua intervenção em actos que não estavam relacionados com o ofício 
da pesca. Mereceram atenção mais pela sua ligação à agricultura, que completava 
decerto o seu labor ao longo do ano, do que à pesca. Alguns deles parecem ter ad-
quirido algum protagonismo na vida concelhia. Como vimos, Pero de Carnide, que 
teve descendentes em Sesimbra ligados ao mar64, exerceria como procurador conce- 
lhio e um João de Deus passou pela vereação. De resto, ressaltam sinais de prestí-
gio social por parte de alguns elementos. Um João Afonso, pescador, viu as suas 
casas serem palco de uma reunião do mestre de Santiago, D. Mem Rodrigues de 
Vasconcelos, com o comendador da vila, Diogo Álvares, num momento delicado. 
Gomes Preto, Gonçalo Gomes e Rui Farto foram contemplados pelo rei com privilé-
gios alargados que os isentavam da generalidade dos tributos e serviços concelhios. 
Note-se ainda a presença de três elementos da família Preto — Afonso, João e Gomes 
—, um nome que se prolongou em diversas famílias de Sesimbra65,

Contudo, quase nada sabemos, individualmente, dos homens que promove- 
ram a dinamização da Ribeira. Que foram os pescadores não resta dúvida. Como 
dissemos no início, foram eles que edificaram o hospital na Ribeira da Vila e erguer-
am a ermida de S. Sebastião. Foram eles que se responsabilizaram pelo corregimento 
e pela fábrica do Hospital do Espírito Santo da Ribeira, que não tinha nem proprie-
dades, nem renda, senão as esmolas dos pescadores, como esclarece uma visitação 
de 1516. Aí funcionava ainda a confraria do Corpo Santo, feita pelos pescadores da 

63 Maria de Fátima Machado, O Central e o Local. A vereação do Porto de D. Manuel I a D. João III, Porto, 
Edições Afrontamento, 2003, p. 120.
64 Rafael Monteiro, «Os sesimbrenses e o mar», Boletim da Junta de Provincia da Estremadura, Jan-Dez. 1951, 
serie II, numeros XXVI/XXVII/XXVIII, pp. 87-91.
65 Joaquim Preto Guerra (Rumina), «Gomes Preto, O Velho. Ancestro dos Pretos de Sesimbra», in Estudos 
históricos e outros escritos. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra, 2006, pp. 92-94. O autor identifica um 
Gomes Preto o Velho, talvez proveniente de Almada, que acompanhou D. Afonso V, em 1458, na conquista 
de Alcácer-Ceguer e aparece na documentação como proprietário confinante com terras do concelho. Aponta, 
como seus filhos: Gomes Preto o Moço, que serviu em Arzila, sob as ordens do comendador de Sesimbra D. 
João de Menezes (assina um contrato de aforamento de um moinho, em 1494 - A. M. S., Livro do tombo da vila 
de Sesimbra, fls. 159v-161v; João Gomes Preto, proprietário de duas caravelas e Pedro Gomes Preto, capitão 
de naus, que guerreou na Índia. Para além dos elementos citados na tabela (Afonso Preto - 1429; Gomes Preto 
– 1473 e 1483 e João Preto (1473), encontrámos outros membros possivelmente da mesma família: Vicente 
Gomes Preto, Azeitão, em 1437 (I. A. N./T. T., S. Domingos de Azeitão, l. 18, fls. 72-72v); Diogo Afonso Preto, 
em 1498 (A. M. S., Livro do tombo da vila de Sesimbra, fls. 159v-161v. Já no ano de 1516, são ainda nomeados 
Tristão Preto (I. A. N./T. T., Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago /Convento de Palmela, l. 38, 
fls. 143-144) Pero Preto Pinção (Ib., livro 283, fl. 221v).
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vila, que afectaram, por compromisso, a redízima que costumavam arrecadar para 
si pelos direitos que pagavam66.

Referências documentais a moradores de Sesimbra identificados
como pescadores

Data Pescadores Referência

1371-01-19 Afonso Esteves Foreiro de herdade de pão na Ribeira do Mar de Sesimbra, 
atrás das casas da dita ribeira.1

1378-05-17 João Eanes Detentor de uma herdade de pão nas Bouças.2

1392-10-03 João Afonso, 
morador na vila

Nas suas casas reuniu o mestre de Santiago com o comendador 
de Sesimbra.3

1393-11-29 João Afonso Encampação uma herdade que trazia na Amoreira.4

1399-01-17 João Eanes (finado) Antigo foreiro de uma herdade da igreja de Santa Maria.5

1400-07-04 Martim Neto Testemunha de um acto de aforamento na Ribeira de Aiana.6

1417-12-21 
[após] Gonçalo Eanes Foreiro de umas casas na Ribeira.7

1425-04-10 Lourenço Afonso 
Herdeiro de Afonso Esteves, pescador; foreiro de courela de 
uma herdade de pão, a par da Ribeira do mar de Sesimbra, 
detrás das casas dos pescadores.8

1425-04-16 João Neto 
Herdeiro de Afonso Esteves, pescador; foreiro de courela de 
uma herdade de pão, a par da Ribeira do mar de Sesimbra, 
detrás das casas dos pescadores.9

1428-05-10 João de Deus Foreiro de uma vinha da albergaria.10

1428-06-16 João Castelão 
morador na Azóia Proprietário de courelas de herdade na Azóia.11

1429-01-11
João Castelão 
(pescador e 
enxavegueiro)

Representante dos pescadores numa demanda promovida pela 
igreja de Santa Maria sobre a obrigatoriedade do pagamento 
da dízima do pescado tomado em dias feriados.12

1429-01-21
Afonso Preto, 
(pescador e 
enxavegueiro)

Inquirido, juntamente com outros pescadores (João de Deus, 
Pero de Carnide), perante o vigário geral na demanda da igreja 
de Santa Maria sobre a obrigatoriedade do pagamento da 
dízima do pescado tomado em dias feriados.

66 Sobre este tema, veja-se Manuel Sílvio Alves Conde, O hospital medieval do Espírito Santo de Sesimbra e 
assistência caritativa portuguesa. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra, 2004, embora o autor trate apenas 
dados documentais do século XVI.
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1429-01-21
João de Deus, 
(pescador e 
enxavegueiro)

[cf. Afonso Preto]

1429-01-21
Pero de Carnide 
(pescador e 
enxavegueiro)

[cf. Afonso Preto].

1429-02-24 Afonso Vasques 
(finado)

Pai de Lourenço Afonso pescador; trouxera aforada uma vinha 
da igreja de Santa Maria, nos Chãos cerca das Antas.13 

1429-02-24 João de Deus Vedor da igreja de Santa Maria.

1429-02-24 João Neto, morador 
na vila

Foreiro, juntamente com  Martim Vicente, tabelião de Almada, 
um casal sob a carreira da Azóia.

1429-02-24 Lourenço Afonso Filho de Afonso Vasques, pescador , herdeiro de um 
aforamento de uma vinha da igreja de Santa Maria nos Chãos.

1429-02-24 Pero Bernardes Foreiro de uma vinha da igreja de Santa Maria nos Chãos, 
cerca da vila.

1431-04-21 Rui Vicente Roxo, 
morador na vila

Renúncia de duas courelas de herdade de pão, à Lapa, acerca 
da vila, que havia adquirido por compra.14

1434 Diogo Afonso Detentor de uma vinha nos Chãos.15

1435 [?] Pero de Carnide, 
morador na vila

Aforador (tinha direito a uma parte de um foro em cereais).16

1435-07-26 Pero Corsário Detentor de uma herdade de pão, a caminho de Azeitão.17

1435-12-30 Pero de Carnide Proprietário de umas casas na vila.

1436-04-13 Gonçalo Afonso Detentor de um canal (canavial) em Azeitão.18

1442-03-10 João Afonso 
Castelão Proprietário na Azóia, aos Vilares.19

1442-03-10 Pero Corsário Proprietário na Azóia, aos Vilares.20

1444-09-19 João Peres Detentor de uma terra na Ribeira de Alfarim.21

1471-11-01 António Eanes Acusador numa carta de perdão.22

1473-03-01 Gomes Preto  Vendedor de peixe e comprador de sal em Setúbal.23

1473-03-01 João Preto Vendedor de peixe e comprador de sal em Setúbal.24

1473-09-30
Rui Farto, vassalo 
régio, morador na 
vila de Sesimbra

Destinatário de uma carta de privilégio.25
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1480-06-29 
Estêvão Afonso, 
morador na vila de 
Sesimbra; 

Destinatário de uma carta de perdão.26

1481-06-13
Gomes Preto, 
morador em 
Sesimbra,
 

Carta de privilégio do rei que o beneficia com diversas 
isenções.27

1481-06-13 Gonçalo Gomes Carta de privilégio do rei que o beneficia com diversas 
isenções.28

1490-03-30 Luís Barreto, 
[enxavegueiro] Carta de perdão.29

1491-12-07 Martim Afonso 
(finado?) Mencionado em carta de perdão.30

1500
Lourenço Afonso, 
morador na Ribeira 
de Sesimbra 

Mencionado em carta de perdão a Helena Carvalho, sua 
mulher.31 

1500 Pero Eanes Mencionado em querela movida por Inês Lopes, sua mulher.32 

A comunidade piscatória de Sesimbra conseguiu resistir ao longo dos tempos 
medievais a dificuldades várias: à pressão tributária, à hostilidade da maioria dos 
membros da oligarquia concelhia e à pressão exercida por Setúbal. O tombo medi-
eval do concelho deixa os pescadores numa zona de penumbra de onde apenas ir-
rompem quando são indirectamente convocados. Enquanto pescadores apenas são 
nomeados em sentenças que lhes são desfavoráveis e que justificam a cobrança de 
direitos sobre o pescado por parte da igreja de Santa Maria ou do comendador, no 
caso da açougagem. A importância da pesca transparece mais dos diplomas emana-
dos pelo rei, que fomos citando ao longo do texto, do que daqueles que constituem a 
memória concelhia fixada no tombo. Contudo, a pesca detinha um papel fulcral na 
actividade económica, como se depreende dos vários documentos que registaram o 
conflito com Setúbal sobre a questão do sal. Ainda assim, quando a Ribeira, apesar 
das dificuldades de acesso, irrompe e a vila alta definha, graças à vitalidade de pes-
cadores e mareantes, permanece alguma subalternidade política. 

Voltando ao testemunho da visitação de 1492, os mareantes sentiam-se mar-
ginalizados porque, na procissão do Corpo de Deus, se não fossem oficiais conce- 
lhios, não tinham direito a transportar a gaiola, isto é, o receptáculo do Corpo de 
Deus, que tinha sido feita, na maior parte, às suas despesas, nem a frequentar a 
capela-mor da matriz, quando lhes cabiam os reparos e corregimentos que à fábrica 
da dita igreja fossem necessários. A questão não era de somenos. Tratava-se da fes-
ta religiosa mais magnificente da Baixa Idade Média, que despertava uma enorme 
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adesão popular e onde todos eram chamados a preparar e marcar presença67. No 
plano simbólico, acabava por espelhar toda a organização de uma comunidade ur-
bana, os grupos que a enformavam e a sua relação hierárquica. No cortejo, cada 
um devia ocupar um lugar de acordo com o seu estatuto social e a proximidade do 
Corpus Christi  era o principal elemento de distinção68. E, como se tornara prática 
generalizada no declinar do século XV, eram as oligarquias urbanas que acompa- 
nhavam de perto o Corpo de Deus69.

Por isso foi notável a resposta de D. Jorge de Sousa, cavaleiro da Casa do 
Mestre D. Jorge, o visitador da ordem de Santiago. Determinou que, quando não 
ocupassem cargos concelhios, os mareantes elegessem entre si dois homens bons, 
dos mais honrados, para levarem a gaiola. Ainda assim, esclareceu que deviam 
seguir atrás dos juízes e oficiais em exercício. Mas fez justiça aos pescadores, reco- 
nhecendo a sua primazia no espaço urbano, palco da celebração religiosa: se os pes-
cadores integrassem órgãos municipais então seguiriam à frente de todos. 

Como mereciam, acrescento eu.

67 Cf. Iria Gonçalves, «As festas do “Corpus Christi" na segunda metade do século XV: a participação  do 
Concelho», in Um olhar sobre a cidade medieval: Cascais, Patrimonia, 1996, pp. 155-157.
68 Hermenegildo Fernandes, Organização do espaço e sistema social no Alentejo Medievo. O caso de Beja, 
dissertação de mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: 1991, p. 100.
69 Maria João Violante Branco Marques da Silva, «A Procissão na Cidade: reflexões em torno da festa do 
Corpo de Deus na Idade Média Portuguesa», in A Cidade: Jornadas Inter e Pluridisciplinares, Actas I. Lisboa: 
Universidade Aberta, 1993, p. 200.
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70 O Livro do tombo da vila de Sesimbra está amputado de um caderno (fls. 47-62v), que se encontra na Torre do 
Tombo incorporado nas Gavetas (I. A. N./T. T., Gaveta 25, m. 1, nº 3). 
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Resumo
Peça-chave para o conhecimento da vida na Sesimbra medieval dos séculos 

XIV-XVI, o Tombo do Concelho encerra ao longo da sua centena e meia de fólios 
um manancial de treslados e de sínteses de documentação concelhia que discorrem 
sobre temas vários desde a política à gestão patrimonial passando pelo governo dos 
homens da terra. 

Propomo-nos agora olhar para ele sob um novo ponto de vista, dando ênfase 
aos protagonistas que lhe dão vida: os homens e as mulheres que viram inscritos os 
seus nomes nesse volume ficando para sempre registados na história da vila.

Partindo dos ensinamentos de Iria Gonçalves, este estudo incide sobre a so-
ciedade de Sesimbra na Baixa Idade Média partindo de uma análise antroponímica 
dos indivíduos constantes no Tombo do Concelho de Sesimbra, desde a onomástica 
ao estudo das categorias e da mobilidade social que são divisíveis a partir de análises 
baseadas nos métodos antroponímico e prosopográfico.

Palavras-chave
Sesimbra; Tombo do Concelho; Antroponímia; História Social

Abstract
A key to the knowledge of life in medieval Sesimbra in the XIV-XVIth cen-

turies, the Book of the council provides us throughout its hundred and half foli-
os, with various copies and summaries of Council documentation that concerns 
several topics from politics to asset management through the government of the 
men of the village.

We now propose a renewed look at it from a new perspective by focusing 
on the protagonists who give life to it: the men and women who had their names 
inscribed in this volume falling ever recorded in the village’s history.

Building on Iria Gonçalves’s from an anthroponymy based on Iria 
Gonçalves teachings, this study focuses on the society of Sesimbra in the Middle 
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Ages starting from an anthroponymy analysis of listed individuals in the Book 
of the Council, from onomastic to the study of social rank and mobility that are 
divisible from analyzes based on anthroponimics and prosopographical methods.

Keywords
Sesimbra; Tombo do Concelho; Anthroponomy; Social History
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1. Introdução – estado da arte

1Em Portugal, as análises antroponímicas aliadas aos estudos de História Me-
dieval não são, de modo algum, terreno inexplorado e beneficiaram, sobretudo, do 
impulso de Iria Gonçalves a partir da década de 70 do século XX2. Já anteriormente, 
porém, outros investigadores enveredaram por caminhos semelhantes, destacando-
se os trabalhos de Luís Chaves3, António Machado de Faria4 e Amadeu Ferraz de 
Carvalho5. Curiosamente, a precocidade no tratamento historiográfico deste tema 
parece não ter sido devidamente acompanhada por outros autores, sendo excepções, 
ainda no século XX, Robert Durand6, Naidea Nunes7, Isabel Franco8, Paulo Drumond 

1 Gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento ao Dr. Pedro Pinto pelas sugestões de leitura que indi-
cou para a concretização deste artigo.
2 Iria Gonçalves, Maria, Catarina e tantas outras. Ensaio de antroponímia medieval, Lisboa, CEH-Nova, 2013; 
“O Nome”, in História da vida privada em Portugal, ed. José Mattoso, vol. I – A Idade Média, coord. Bernardo 
Vasconcelos e Sousa, Lisboa, Temas e Debates, 2013, pp. 198-225; “Linhas mestras da antroponímia medieval 
portuguesa”, in Media Aetas, II série, nº 4, 2009, pp. 93-113; “O corpo e o nome – o nome e o gesto”, in O Corpo 
e o Gesto na Civilização Medieval, coord. Ana Isabel Buescu, João Silva de Sousa, Maria Adelaide Miranda, 
Lisboa, Edições Colibri, 2006, pp. 39-56; “O nome próprio masculino no extremo norte de Portugal (séculos 
XII e XIII)”, in Economia, sociedade e poderes. Estudos em homenagem a Salvador Dias Arnaut, ed. Leontina 
Ventura, Coimbra, Ausência, 2004, pp. 265-300; “Entre o masculino e o feminino: sistemas de identificação 
nos finais do século XV”, in Em louvor da linguagem. Homenagem a Maria Leonor Carvalhão Buescu, ed. 
Maria Leonor Machado de Sousa, Lisboa, Colibri, 2003, pp. 141-158; “O nome próprio masculino no extremo 
Norte de Portugal (séculos XII e XIII)”, in Biblos, nº LXXVII, 2001, pp. 79-114; “Do uso do patronímico na 
Baixa Idade Média portuguesa”, in Carlos Alberto Ferreira de Almeida: In Memoriam, ed. Mário Jorge Bar-
roca, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, pp. 347-363 (http://ler.letras.up.pt/uploads/
ficheiros/3190.pdf); “Onomástica pessoal da Lisboa de Quinhentos”, in Boletim Cultural Da Junta Distrital de 
Lisboa (separata), nºs 79-80, 1973, pp. 14–60; “Antroponímia das terras alcobacenses nos fins da Idade Média”, 
in Do Tempo e Da História, nº V, 1972, pp. 159–200; “Amostra de Antroponímia Alentejana Do Século XV”, 
in Do Tempo e da História, nº IV, 1971, pp. 173–212.
3 Luís Chaves, “Influências religiosas na formação da antroponímia e da toponímia em Portugal”, in O Archeó-
logo Português, II série, vol. 3, Lisboa, Tipografia Casa Portuguesa, 1956, pp. 177-209.
4 António Machado de Faria, “O Uso Dos Apelidos Em Portugal”, in Brotéria, nº 52, 1951, pp. 164-184.
5 Amadeu Ferraz de Carvalho, “Contribuição para o estudo da antroponímia portuguesa: três épocas nos nomes 
de habitantes de um concelho da Beira-Besteiros, hoje Tondela”, in XIII Congresso luso-espanhol para o pro-
gresso das ciências – separata de ciências históricas e filológicas, nº 8, pp. 151-165.
6 Robert Durand, “Le système anthroponymie portugais (région du Bas-Douro) du Xe au XIIIe siècles”, in 
Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, ed. Pascual 
Martínez Sopeña, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995, pp. 103-120; “Donnés anthroponymies du Livro 
Preto de la cathédrale de Coimbra”, in Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne, vol. I, org. Monique 
Bourin, Tours, Université de Tours, 1990, pp. 219-232.
7 Naidea Nunes, “Os prenomes de escravos na antroponímia primitiva da Madeira (séculos XV a XVII)”, in 
Actas Do XII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, ed. Ivo Castro, Lisboa, Associação 
Portuguesa de Linguística, 1997, pp. 171-178; Antroponímia primitiva da Madeira (séculos XV e XVI), Lisboa, 
Dissertação de Mestrado “Isabel Maria M. Alves Pedrosa Franco,” apresentada à FLUL, 1996.
8 Isabel Maria M. Alves Pedrosa Franco, Antroponímia e sociabilidade através dos “pergaminhos” do Cabido 
da Sé do Porto (século XIV), Braga, Tese de Doutoramento em História Medieval, Universidade do Minho in 
“I Congresso sobre a Diocese do Porto. Tempos e Lugares de Memória. Homenagem a D. Domingos de Pinho 
Brandão. Actas, Porto/Arouca, CEDPB-UCP - FLUP”, 2006; “O Couto de S. João Da Foz (1449-1497): an-
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Braga9, Ana Maria Alves10 e Maria Ângela Beirante11.
Inicialmente, a Antroponímia foi sobretudo encarada do ponto de vista da 

filologia e da linguística, com o contributo de José Leite Vasconcelos12, primeiro 
e, já nas décadas finais do século XX, por Joseph Maria Piel13, Maria Eugénia de 
Andrade14, Maria Valentina Ferreira15, Manuel Eugénio dos Santos16 e António da 
Costa Pereira17.

Será necessário dobrarmos a centúria para assistirmos ao surgimento de no-
vos contributos, assentes numa observação pluridisciplinar aliando à análise antro-
ponímica alguns métodos e conceitos antropológicos e sociológicos e fazendo-se 
valer das ferramentas quantitativas da demografia. São disto exemplos os trabalhos 
de Judite de Freitas18, Stéphane Boisselier19, Isabel Franco20, Maria Leonor Santos21, 

troponímia”, in Tempos E Lugares de Memória. Homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão. Actas, Porto, 
U.C. Univ. F.L, 2002, pp. 121-144; O Couto de Santo Tirso 1432-1516: antroponímia e socialidade, Porto, 
Dissertação de Mestrado apresentada à FLUP, 1995.
9 Paulo Drumond Braga, “Apontamentos sobre a antroponímia da Família Real Portuguesa (séculos XV e 
XVI)”, in Brigantia, nº XV, 1995, pp. 49-56
10 Ana Maria Alves, “Onomástica da Lisboa Quinhentista: subsídio para um estudo de mentalidades na 2.a 
metade do século XVI”, in Estudos de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1983, pp. 119-144.
11 Maria Ângela Beirante, “Onomástica galega em duas cidades do sul de Portugal: Santarém e Évora”, in 
Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nº 6, 1992, pp. 103-110.
12 José Leite de Vasconcelos, Antroponimia portuguesa: tratado comparativo da origem, significação, classifi-
cação, e vida do conjunto dos nomes próprios, sobrenomes, Lisboa, Imprensa Nacional, 1928.
13 Joseph M. Piel, Antroponímia Germânica, Coimbra, Instituto de Estudos Românicos, 1962.
14 Maria Eugénia de Matos Andrade, Notas para o estudo da antroponímia portuguesa, Lisboa, Tese de Licen-
ciatura apresentada à FLUL, 1942.
15 Maria Valentina Garcia Ferreira, “Ainda os patronímicos ibéricos”, in Actas do 6.o Encontro Da Associação 
Portuguesa de Linguística, Lisboa, Associação Portuguesa de Linguística, 1991, pp. 93-104.
16 Manuel Santos, Contribuições para o estudo da antroponímia local, Lisboa, Tese de Licenciatura apresen-
tada à FLUL, 1968
17 António da Costa Pereira, Cancioneiro da Biblioteca Nacional: génese e actualidade da antroponímia nas 
cantigas d’escarnho e de mal dizer, Lisboa, Dissertação de Mestrado apresentada à UCP, 1997.
18 Judite A. Gonçalves de Freitas, “A antroponímia da oficialidade régia (1367-1481): identidade pessoal e 
diferenciação social”, in Estudos Em Homenagem Ao Prof. Doutor Martim de Albuquerque, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2010, pp. 83-134.
19 Stéphane Boissellier, “Organisation sociale et altérité culturelle dans l’hagionymie médiévale du midi portu-
gais”, in Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, nº 28, 2005, pp. 145-186.
20 Isabel Maria Madureira Alves Pedrosa Franco, Antroponímia e sociabilidade através dos “pergaminhos” 
do Cabido da Sé do Porto (século XIV), Braga, Tese de Doutoramento em História Medieval, Universidade 
do Minho, 2006; “O Couto de S. João Da Foz (1449-1497): antroponímia”, in Tempos E Lugares de Memória. 
Homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão. Actas, Porto, U.C. Univ. F.L, 2002, pp. 121–44; O Couto de 
Santo Tirso 1432-1516: antroponímia e socialidade, Porto, Dissertação de Mestrado apresentada à FLUP, 1995.
21 Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, “Antroponímia fronteiriça minhota no século XIII”, in Olha-
res Sobre a História. Estudos Oferecidos a Iria Gonçalves, ed. Maria do Rosário Themudo Barata, Luís Krus, 
Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2009, pp. 563-569; “A Onomástica, o indivíduo e o grupo”, in Arquipélago. 
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Maria Isabel Homem22, Marco Liberato23, Carla Devesa Rodrigues24, Bernardo de 
Sá-Nogueira25, Maria Teresa Veloso26, Margarida Leme27, Diogo Vivas e André 
Leitão28, e Nuno Gonçalo Monteiro29, Viriato Semião30 e Robert Rowland31 – estes 
últimos já para o período Moderno.

De âmbito temático mais circunscrito temos os trabalhos relativos às comu-
nidades islâmica e hebraica levados a cabo, respectivamente, por Maria Filomena 
Barros e Maria José Tavares32.

Numa síntese recente escrita por José Mattoso, destacam-se, no âmbito da 
onomástica, os trabalhos de Iria Gonçalves que parecem ter encontrado, sobretu-
do, em Judite de Freitas uma continuação natural e uma actualização técnica e 
metodológica33. A situação, frugal como se constata, parece-nos algo paradoxal 

História, II série, nº VII, 2003, pp. 229-242.
22 Maria Isabel Miguéns de Carvalho Homem, “Arqueologia de um Nome: o uso de João na antroponímia 
sintrense de finais da Idade Média”, in Anais. Série História, nºs 5-6, 2001, pp. 171-186.
23 Marco Liberato, “Antroponímia do concelho de Torres Novas nos finais da Idade Média”, in Nova Augusta, 
nº 18, 2006, pp. 11-37.
24 Carla Devesa Rodrigues, “Por entre apodos e alcunhas medievos: entrever ruralidades na antroponímia tor-
riense”, in Olhares Sobre a História. Estudos Oferecidos a Iria Gonçalves, ed. Maria do Rosário Themudo 
Barata, Luís Krus, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2009, pp. 531-538.
25 Bernardo de Sá-Nogueira, “Respiga de antroponímia na documentação portuguesa de 1214 a 1234”, in Olha-
res Sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves, ed. Maria do Rosário Themudo Barata, Luís Krus, 
Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2009, pp. 553-561.
26 Maria Teresa Nobre Veloso, “Mulheres que ajudaram a construir Portugal (séculos IX-XII)”, in Mátria XXI, 
nº 3, 2014, pp. 27-60.
27 Margarida Ortigão Ramos Leme, “Onomástica Cortesã No Século XV: os moradores da Casa Real”, in Re-
vista Signum, nº 12, 2011, pp. 243-264.
28 Diogo Vivas, André de Oliveira Leitão, “Nomear e ser nomeado na Idade Média: estudo de antroponímia 
alentejana medieval (homenagem a Iria Gonçalves)”, in 2.o Encontro de História do Alentejo Litoral. Actas, ed. 
António Quaresma, Sines, Centro Cultural Emmerico Nunes, 2010, pp. 99-112.
29 Nuno Gonçalo Monteiro, “Os nomes de família em Portugal: uma breve perspectiva histórica”, in Etnográ-
fica, nº 12, 2008, pp. 45-58.
30 Viriato Semião, “Da onomástica na paróquia da Sé de Lisboa entre 1680 e 1714”, in Olisipo. Boletim do 
Grupo «Amigos de Lisboa», II série, nº 26, 2007, pp. 14-25
31 Robert Rowland, “Práticas de nomeação em Portugal durante a Época Moderna: ensaio de aproximação”, in 
Etnográfica, nº 12, 2008, pp. 17-43.
32 Maria Filomena Lopes de Barros, “Nomear e ser nomeado: a onomástica dos muçulmanos portugueses no 
processo identitário”, in Minorias étnico-religiosas na Península Ibérica: período Medieval e Moderno. Actas, 
ed. by Maria Filomena Lopes Barros, José Hinojosa Montalvo, Bibliotecas, Lisboa, Edições Colibri/ Centro 
Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, 2008, pp. 309-322; Maria José 
Pimenta Ferro Tavares, “Judeus de Castela em Portugal no final da Idade Media: onomástica familiar e mobili-
dade”, in Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes, nº 74, 2014, pp. 89-144; “Judeus de Castela em 
Portugal no final da Idade Media: onomástica e fontes documentais”, in Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos 
y Sefardíes, nº 74, 2014, pp. 303-342.
33 José Mattoso, “Medieval Studies in Portugal: an overview”, in The Historiography of Medieval Portugal 
(1950-2010), eds. Maria de Lurdes Rosa, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Maria João Branco, Lisboa, IEM/
FCSH-Nova, 2011, pp. 11-23.
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quando percebemos um crescimento exponencial de estudos de índole genealógica 
e em torno de arquivos de família onde as análises antroponímicas nos parecem es-
senciais tanto no aporte de métodos e conceitos como na análise parcial dos dados 
recolhidos.

O panorama internacional é demasiado vasto e diversificado para que possa 
ser analisado nestas páginas. Desde o impulso dado pela escola alemã nos anos 
60 do século XX a que se seguiu a escola francesa nas décadas seguintes, a Antro-
ponímia Medieval tem merecido a atenção devida por parte da historiografia, re-
dundando recentemente na edição, por parte da Casa de Velázquez, da obra Anthro-
ponymie et migrations dans la chrétienté médiévale (2010)34. A panóplia de estudos 
que apresenta, incidindo em todo o território europeu, de Jerusalém à Península 
Ibérica, permite entrever uma dinâmica historiográfica em torno desta temática um 
pouco por toda a Europa.

2. A fonte
 
Tendo esta realidade historiográfica em consideração, procurámos enquad-

rar a nossa análise em torno do estudo da onomástica dos indivíduos na órbita de 
Sesimbra – sejam moradores, vizinhos ou apenas proprietários locais – procurando, 
para além da observação dos modelos onomásticos utilizados, integrar a sua leitura 
no estudo das dinâmicas sociais e hierarquia locais35.

Partimos para esta análise incidindo o nosso olhar sobre o Tombo do concelho 
de Sesimbra, um códice compósito formado por vários cadernos36. A numeração 
errática que apresenta é um testemunho deste facto e justifica que nas remissões 
documentais feitas em rodapé e no ficheiro prosopográfico possa, por vezes, existir 
uma sobreposição de fólios. Nestes cadernos foram registados treslados de docu-
mentação produzida no âmbito concelhio, em sede de vereação, ou a esta outorgada 
por entidades externas como sejam a Ordem de Santiago, o cabido de Lisboa, a San-
ta Sé ou a Coroa Portuguesa. Não se tratam, portanto, à imagem do que sucede com 
a própria chancelaria régia, de documentos originais, mas sim das suas cópias. Por 
vezes, o escrivão limita-se a referir a existência de um determinado número de ca- 
dernos de pergaminho na arca do concelho, não copiando a totalidade do seu texto.

34 Anthroponymie et migrations dan la Chrétienté Médiévale. Études réunies par Monique Bourin et Pascual 
Martínez Sopena, Madrid, Casa de Velázquez, 2010.
35 Não considerámos os indivíduos presentes em Azeitão. Não obstante existir uma jurisdição institucional de 
Sesimbra sobre esse lugar, ainda não nos parece clara a sua categorização institucional nem os meandros da sua 
autonomia vs sujeição administrativa.
36 CMS/D/01Lv.01 – Nº 188.
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Por esta razão, há que considerar a hipótese de, pontualmente, o próprio 
escrivão ter promovido uma normalização gráfica dos nomes, factor que seria de-
terminante se o nosso objectivo fosse a análise morfológica dos nomes, o que não é 
o caso – deixamos esse trabalho para os filólogos. Igualmente, o facto de estarmos 
perante cópias leva a situações em que o escrivão não incluiu a data do documento 
original e outras em que parece ter actualizado a data para a Era de Cristo, mas 
onde, pela leitura do documento, se constata ser necessário subtrair 38 anos à Era 
de César. Uma leitura desatenta destes factores poderá redundar na localização in-
correcta, no tempo, dos nomes que procuramos analisar.

No mesmo sentido, em virtude de se tratar de um códice de produção e de 
conteúdo temático concelhios, é natural que a predominância dos nomes identifi-
cados na sua cerca de centena e meia de fólios diga respeito à oligarquia camarária 
– juízes, vereadores, homens-bons, tabeliães e escrivães. 

3. Metodologia de abordagem
 
Com o intuito de proceder a um levantamento completo, organizado e 

fidedigno de todos os indivíduos referidos no Tombo do concelho, construímos uma 
base de dados baseada num modelo de análise prosopográfica37 e antroponímica 
onde considerámos, per capita, todas as informações relativas a: nome, intervalo 
cronológico em que é referenciado nos documentos, ofício ou profissão desempen-
hada, categoria social, ligações familiares, cronografia (enquadramento, num deter-
minado momento, do indivíduo) e localização da referência documental no Tombo.

Relativamente à grafia do nome, a consciência de que os modelos paleográ-
ficos usados poderão não ser os mesmos, levou-nos a considerar todas as possibi-
lidades. Do mesmo modo, procurámos, sempre que possível, evitar a homonímia. 
Quando tal não foi exequível considerámos a numeração dos nomes; por exemplo: 
Afonso Eanes I e Afonso Eanes II. É certo que uma análise futura, com cruzamento 
de outros dados, poderá fazer diminuir a lista de indivíduos arrolados e, como tal, 
alterar os resultados percentuais que apresentamos neste estudo.

O relatório desta base de dados estará disponível em linha na nossa página 
pessoal, aberto ao envio de novos contributos que permitam o seu preenchimento e 
correcção, quando necessário38.

37 À imagem daquele recentemente publicado no âmbito do nosso projecto de doutoramento, João Costa, Pal-
mela. O espaço e as gentes (séculos XIII-XVI), vol. II, Lisboa, Tese de Doutoramento apresentada à FCSH-No-
va, 2016.
38 Contamos disponibilizar até ao final do ano, na mesma página (https://fcsh-unl.academia.edu/Jo%C3%A3o-
Costa), o ficheiro prosopográfico relativo à população de Palmela referenciada entre 1147-1551. A esse ficheiro 
juntaremos este, esperando que paulatinamente, e em aliança com outros instrumentos entretanto disponibi-
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Sempre que possível, procuraremos enquadrar os dados recolhidos no con-
texto nacional, embora não existam estudos para esta zona geográfica que permi-
tam, numa primeira análise, uma observação regional.

4. Os nomes

É já por demais reconhecida a estrutura do nome próprio medieval: primeiro 
nome, patronímico e apodo ou alcunha. Esta disposição compósita parece ser a pre-
dominante na Baixa Idade Média, face a um período anterior em que predominou o 
nome simples39. Nos séculos XIV-XVI, dos quais nos ocupamos, a opção pelo nome 
simples parece ocorrer, sobretudo, nos casos de menoridade – entenda-se, até aos 14 
anos – onde o indivíduo é denominado apenas pelo seu nome próprio, ignorando-
se, até então, o patronímico, mesmo nos casos em que são claramente identificados 
os seus progenitores, opção esta que nos parece inserir-se numa lógica hierárquica 
da sociedade medieval.

No mesmo sentido, a opção pelo nome compósito enquadra-se na mesma 
dinâmica social, na medida em que auxilia na distinção dos indivíduos, muitas vezes 
ajudando à sua identificação e associação com determinado grupo social, sobretudo 
quando ao uso do patronímico e do apelido de família está associada uma herança 
linhagística nobre – mesmo tratando-se de uma nobreza vilã.

O uso do apodo insere-se na mesma lógica, ajudando à identificação social 
do indivíduo por duas vias: pela associação do mesmo a um determinado ofício, 
profissão ou área geográfica onde vive ou de onde é natural, ou pela via jocosa e 
depreciativa40. Por vezes, as alcunhas são usadas para evitar a homonímia e ajudar 
a identificar familiares com nomes idênticos, destrinçando-se, pontualmente, o 
“novo” do “velho”41. No mesmo sentido, é comum encontrar-se a identificação do 
indivíduo meramente a partir do seu apodo, revelando que a sua identificação social 
coeva se faria também desse modo42 – ainda actualmente tal ocorre nos meios rurais 

lizados, se possa traçar mais fielmente o quadro histórico, social e demográfico da península de Setúbal nas 
centúrias medievais.
39 Judite A. Gonçalves de, Freitas, “A antroponímia da oficialidade régia (1367-1481): identidade pessoal e 
diferenciação social”, in Estudos Em Homenagem Ao Prof. Doutor Martim de Albuquerque, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2010, pp. 83-134 e Iria Gonçalves, Maria, Catarina e tantas outras. Ensaio de antroponímia medieval, 
Lisboa, CEH-Nova, 2013, pp. 125-136.
40 Veja-se o uso do apodo, no sentido pejorativo, por parte dos trovadores na categorização depreciativa de 
alguma nobreza entendida como de menor estirpe, na síntese de José Mattoso, Identificação de um país. Ensaio 
sobre as origens de Portugal. 1096-1325, vol. I – Oposição, Lisboa, Editorial Estampa, 1995, 5ª Ed., p. 235.
41 Veja-se, para o caso de Sesimbra, João Escudeiro, o velho (1425) e João Escudeiro (1429), fóls. 68, 73v.
42 Vejam-se os casos de Savelho e Çoudo, ambos do século XV mas cuja datação não considerámos segura, 
fól. 65v.
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portugueses.
Muitas vezes surge associado ao nome um quarto componente: a profissão 

ou o ofício. Se o mesmo pode surgir, indelevelmente, enquanto apodo, a maioria das 
vezes aparece apenas como um qualificativo do indivíduo e na condição de anexo ao 
seu nome. No caso de Sesimbra, observamo-lo, sobretudo, na identificação de alguns 
mesteirais43, enquanto que no meio rural os indivíduos são normalmente identifi-
cados apenas pelo nome, apelido ou patronímico e por uma alcunha44. Deste modo 
se reforça, também, a hierarquia social local e se percebe uma maior dignidade na 
denominação do citadino face a uma valorização mais depreciativa e menos cuidada 
do mundo rural. É certo que a isto não será alheio o facto de caber aos oficiais do 
concelho, aos letrados, aos homens do mundo urbano, a redacção dos documentos, 
domínio este da cultura escrita que é usado ao longo das centúrias como garante da 
manutenção do status quo social.

Quanto aos nomes propriamente ditos que encontramos em Sesimbra na 
Baixa Idade Média, não fogem ao comum do restante Reino para esta época45, com 
um domínio, no lado masculino, para o nome “João” e no feminino para o uso de 
“Maria”. Sobre a análise das origens geográficas do indivíduo associadas à sua de-
nominação, observamos uma predominância de gente autóctone, revelando, talvez, 
uma fraca capacidade de atracção da vila de Sesimbra de indivíduos exógenos – por-
ventura em função da preponderância que Setúbal e Palmela exerciam na penínsu-
la46. Quando comparamos com o caso de Palmela, onde indivíduos de origem castel-
hana, galega e franca se associam ao exercício de cargos concelhios47, percebemos 
que em Sesimbra dominavam os locais, num enclausurado hierárquico que lhes 

43 Vejam-se os exemplos de: Gomes Domingues, calafate (XV), fóls. 64, 66; Gonçalo Lourenço, sapateiro 
(1369), fóls. 68v-69; Lourenço Afonso, sapateiro (XIV/XV), fól. 64; e Pedro Gonçalves, sapateiro (1498), fól. 
153.
44 Salvaguardam-se as referências a “lavradores”: Fernando Afonso (1425), João Afonso Prado (1425), João 
Carvalho (1425) e João Francisques (1425), fóls. 68, 72, 74 e 85v.
45 Vejam-se os trabalhos que citámos no ponto 1 deste estudo.
46 Exceptuam-se alguns casos, como os de: Afonso Galego (1429), João Galego (XIV/XV) e João Castelão 
(1429), fóls. 63v, 67-67v, para nos atermos à atracção de indivíduos de fora do Reino.
Sobre o enquadramento da península, vejam-se os trabalhos de João Costa, Palmela nos finais da Idade Média. 
Estudo do códice da visitação e tombo de propriedades da Ordem de Santiago de 1510, Lisboa, Dissertação 
de Mestrado apresentada à FCSH-Nova, 2010; idem, Palmela. O espaço e as gentes (séculos XIII-XVI), Lis-
boa, Tese de Doutoramento apresentada à FCSH-Nova, 2016; Ana Cláudia Silveira, “The Port City of Setúbal 
(Portugal) under the Domain of the Military Order of Santiago (1400-1550)”, in Peter Edbury, - The Military 
Orders, vol. 5 – Politics and Power. Farnham, Ashgate, 2012, pp. 413-426; idem, “Setúbal na Baixa Idade 
Média: intervenientes e protagonistas da actividade económica num núcleo portuário urbano”, in IX Congreso 
Internacional de la Asociación Española de Historia Economica, Murcia, 9-12 de Setembro de 2008, pp. 1-18; 
e Paulo Drumond Braga, Setúbal medieval (séculos XIII a XV), Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal/Biblio-
teca Municipal de Setúbal, 1998.
47 Veja-se João Costa, Palmela. O espaço e as gentes (séculos XIII-XVI), Lisboa, Tese de Doutoramento apre-
sentada à FCSH-Nova, 2016, pp. 202-252.
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garantiria, eventualmente, uma estabilidade governativa e o acumular de prerrog-
ativas políticas e sociais num grupo social mais circunscrito48. O facto não deixa 
de ser curioso se tivermos em atenção que o povoamento da vila fora potenciado, 
exactamente, por uma carta de povoamento dada aos francos em 119949.

Podemos também estabelecer uma análise sociológica da população de Ses-
imbra a partir do estudo dos sistemas onomásticos presentes no Tombo do concelho. 
A recolha dos dados permitiu identificar 472 casos distribuídos por 9 sistemas, não 
obstante tenhamos identificado apenas 468 indivíduos – importa frisar que uma 
mesma pessoa poderia ser denominada por mais do que um sistema, ocultando-se 
por vezes o patronímico mantendo-se apenas o apodo ou o referente geográfico. 
Ressalta daqui uma predominância clara do uso do sistema compósito “nome + 
patronímico” (61,2%)50. O patronímico, aliás, constitui um referente substantivo na 
identificação da população local, sobretudo da oligarquia camarária e da Ordem 
de Santiago, onde ao seu uso parece corresponder a pertença e o respeito por uma 
determinada hierarquia social. 

Relativamente ao uso do apodo, é interessante verificar que no âmbito da 
população rural ou mareante a proporção do seu uso se inverte face aos demais gru-
pos sociais, adquirindo, apesar dos poucos exemplos relevados, uma significância 
maior daquela que vemos na população urbana.

5. Conclusões

Outros pontos de análise poderiam ter sido considerados na análise antro-
ponímica dos dados relevados. Desde logo a origem geográfica dos nomes – se ger-
mânica, greco-romana ou mesmo hebraica e de influência islâmica – e se dessa 
análise será possível discorrer para um estudo cultural e das mentalidades da comu-
nidade de Sesimbra – esta perspectiva encerra os seus riscos na medida em que a 
escolha de um nome poderá significar apenas um gosto e uma moda da época e não 
uma influência cultural; é disto exemplo a escolha de “João”, de raiz judaico-cristã, 
como nome próprio predominante em Sesimbra, mas também no restante Reino 
e mesmo na Europa Ocidental51. O surgimento crescente do uso de Diogo ou de 

48 Sobre o estudo desta comunidade, veja-se a tese de José Augusto Oliveira, Na Península de Setúbal em 
Finais da Idade Média: Organização do Espaço, Aproveitamento dos Recursos e Exercício do Poder, Lisboa, 
Dissertação de doutoramento apresentada à FCSH-Nova, 2009, pp. 578-620.
49 ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 1, nº 3
50 Judite de Freitas, Op. cit., p. 32, havia já destacado esta realidade no seu estudo relativo à oficialidade régia. 
Contudo, a ordenação dos restantes sistemas onomásticos não corresponde à que encontramos em Sesimbra 
(ver tabela 4).
51 Ibidem, pp. 21-22.
No caso de Sesimbra, como é visível na tabela 3, o uso do nome João é o único que acompanha todos os perí-
odos cronológicos considerados.
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António, em vez de Diego ou de Antão, no século XV revela uma moda e é sintoma 
do que acima referimos.

Não obstante, é possível olhar para a escolha do nome de baptismo enquad-
rando-a na categoria social da família em questão. Por aqui, embora defendamos 
que a moda da época prevalece à escolha do nome, e apesar de alguns arcaísmos 
nominais que se mantêm ao longo das centúrias, pensamos ser possível discernir o 
gosto pelo nome associado a um determinado contexto social. Para tal, é necessário 
adoptar métodos prosopográficos no tratamento da população por forma a traçar 
um quadro fidedigno das realidades sociais concretas. 

Por outro lado, importará recorrer a outras fontes no sentido de uma rec-
olha mais substantiva de dados antroponímicos e do seu tratamento ao longo das 
centúrias, procurando, sobretudo, enquadrar essa recolha no quadro de sistemas 
onomásticos que permitam organizar o uso do nome em função da categoria social 
dos indivíduos.

O que aqui procurámos deixar foi, sobretudo, um contributo para o estudo 
antroponímico e prosopográfico da população de Sesimbra, num primeiro plano, e 
da população da península de Setúbal, numa segunda dimensão. Aos dados recol-
hidos e apresentados é necessário juntar outros oriundos de outras fontes e de out-
ros estudos. Fica aqui, pois, lançado o repto para um estudo alargado e aprofundado 
da população da margem Sul do Tejo.

 
6. Anexos

Tabela 1 – Nomes próprios masculinos e femininos
(séculos XIII-XVI)

Nome próprio Total % relativa Nome próprio Total % relativa

João 86 21 Maria 10 17,5

Afonso 32 7,8 Catarina 7 12,3

Pedro/Pero 28 6,8 Domingas 7 12,3
Domingos 26 6,3 Margarida 5 8,8
Fernão/Fernando 24 5,8 Joana 4 7
Álvaro 20 4,9 Beatriz 3 5,3
Martim 16 3,9 Constança 3 5,3
Lourenço 15 3,6 Leonor 3 5,3
Rodrigo 15 3,6 Clara 2 3,5
Gonçalo 14 3,4 Inês 2 3,5
Vicente 12 2,9 Isabel 2 3,5
Gil 11 2,7 Sancha 2 3,5
Gomes 11 2,7 Branca 1 1,8
Estêvão 9 2,2 Cousida 1 1,8
Evangelista 9 2,2 Elvira 1 1,8
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Lopo 7 1,7 Ernaça 1 1,8
Diego 6 1,5 Goutinha 1 1,8
Diogo 6 1,5 Mor 1 1,8
Antão/António 5 1,2 Violante 1 1,8
Mateus 5 1,2 Total 57 100,4

André 4 1

Giraldo 4 1

Luís 4 1

Nuno 4 1

Rui 4 1

Vasco 4 1

Bernal/Bernardo 3 0,7

Francisco 3 0,7

Jorge 3 0,7

Bartolomeu 2 0,5

Sebastião/Bastião 2 0,5

Aires 1 0,2

Aparício 1 0,2

Bacias 1 0,2

Bento 1 0,2

Cristóvão 1 0,2

Dinis 1 0,2

Duarte 1 0,2

Garcia 1 0,2

Graviel/Gabriel 1 0,2

Jusarte 1 0,2

Manuel 1 0,2

Mem/Mendo 1 0,2

Miguel 1 0,2

Nicolau 1 0,2

Roque 1 0,2

Tomás 1 0,2

Tristão 1 0,2

Total 411 99,4

Nome próprio Total % relativa Nome próprio Total % relativa
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Tabela 2 – Apodos/alcunhas e patronímicos
(séculos XIII-XVI)

Apodo/alcunha Total % relativa Patronímico Total % relativa

Preto 8 4,6 Anes/Eanes 60 15,7
Carvalho 7 4 Domingues 39 10,2
Çoudo 5 2,9 Afonso 37 9,7
Camarinho 4 2,3 Martins 32 8,4
Matas (das) 4 2,3 Esteves 23 6
Azeitão (de) 3 1,7 Gonçalves 21 5,5
Barbosa 3 1,7 Álvares 20 5,2
Branco 3 1,7 Peres/Peris 20 5,2
Neto 3 1,7 Lourenço 17 4,5
Sintrão 3 1,7 Rodrigues 15 3,9
Velho (o) 3 1,7 Gomes 14 3,7
Vidal 3 1,7 Fernandes 10 2,6
Abade 2 1,1 Lopes 9 2,4
Barreiro 2 1,1 Vicente 9 2,4
Berucão/virotão 2 1,1 Vasques/Vaz 8 2,1
Coina (de) 2 1,1 Mendes 7 1,8
Escudeiro 2 1,1 Gil 5 1,3
Falagueiro(a)/
Falageiro(a) 2 1,1 Dias 4 1

Freire 2 1,1 Joanes 4 1
Gago 2 1,1 Mateus 4 1
Galego 2 1,1 Bartolomeu 3 0,8
Prado 2 1,1 Bernardes 3 0,8
Sesimbra (de) 2 1,1 Giraldes 3 0,8
Soeiro 2 1,1 Francisques 2 0,5
A de D. Manuel 1 0,6 Matos (de) 2 0,5
Alfarim (de) 1 0,6 Vidal 2 0,5
Amado 1 0,6 Aires 1 0,3
Apostiça (da) 1 0,6 Bernal 1 0,3
Arneiros (dos) 1 0,6 Cruz (da) 1 0,3
Arões (de) 1 0,6 Meneses (de) 1 0,3
Arroia 1 0,6 Miguéis 1 0,3
Asto (de) 1 0,6 Pais 1 0,3
Atalaia 1 0,6 Salomão 1 0,3
Aveiro (de) 1 0,6 Sousa (de) 1 0,3
Azambujal (do) 1 0,6 Vargo 1 0,3
Azóia (da) 1 0,6
Banzoa 1 0,6
Bairros (de) 1 0,6
Beato 1 0,6
Beja (de) 1 0,6
l 1 0,6
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Boi 1 0,6
Bondelor 1 0,6
Bulhão 1 0,6
Burrinho 1 0,6
Cabreira (de) 1 0,6
Cacheiro 1 0,6
Cadaval (do) 1 0,6
Calado 1 0,6
Calhariz (de) 1 0,6
Calva 1 0,6
Camarinha (da) 1 0,6
Carapinho 1 0,6
Carcide 1 0,6
Carnes 1 0,6
Carnide (de) 1 0,6
Carrasqueiro 1 0,6
Carrião 1 0,6
Carvalho (de) 1 0,6
Caseiro/Casoero 1 0,6
Castelão 1 0,6
Cola 1 0,6
Cordeiro 1 0,6
Cordovio 1 0,6
Costas 1 0,6
Couto (do) 1 0,6
Cunha (da) 1 0,6
Delgada 1 0,6
Deus (de) 1 0,6
Ena (da) 1 0,6
Eiras (das) 1 0,6
Esmeraldo 1 0,6
Farto 1 0,6
Feio 1 0,6
Fitales 1 0,6
Fogaça 1 0,6
Franco 1 0,6
Galega 1 0,6
Galeguinho 1 0,6
Galharda 1 0,6
Gato 1 0,6
Gordino 1 0,6
Lobato 1 0,6
Louçano 1 0,6
Loução 1 0,6
Louredo (de) 1 0,6
Luzio 1 0,6

Apodo/alcunha Total % relativa Patronímico Total % relativa
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Marecos 1 0,6
Mata Lobos 1 0,6
Mena 1 0,6
Moço (o) 1 0,6
Moura (de) 1 0,6
Mouzinho/
Mouginho 1 0,6

Napoulos 1 0,6
Olival (do) 1 0,6
Passa Rego 1 0,6
Pedreira 1 0,6
Pedreira (da) 1 0,6
Pequena 1 0,6
Perna (da) 1 0,6
Pinel/Penel/Precel 1 0,6
Pinto 1 0,6
Ramos 1 0,6
Ravasqueiro 1 0,6
Refogida 1 0,6
Rendeiro 1 0,6
Ribeira (da) 1 0,6
Roça 1 0,6
Rocim 1 0,6
Rocina 1 0,6
Romeu 1 0,6
Rouxinol 1 0,6
Sá (de) 1 0,6
Samarro 1 0,6
Santo Elói (de) 1 0,6
Sapateira 1 0,6
Savelho 1 0,6
Setúbal (de) 1 0,6
Silveira (da) 1 0,6
Sodina/Soudina 1 0,6
Sousa (de) 1 0,6
Torre Nova (da) 1 0,6
Touro 1 0,6
Vale Bom (de) 1 0,6
Vergade Escudeiro 1 0,6
Total 174 101,8 Total 382 100,2

Apodo/alcunha Total % relativa Patronímico Total % relativa



56

Tabela 3 – Distribuição cronológica dos nomes próprios
(séculos XIII-XVI)

Cronologia/Nomes
1270

1300

1300

1330

1330

1360

1360

1390

1390

1420

1420

1450

1450

1480

1480

1510

1510

1540

Nomes Masculinos

João 3 4 7 18 11 17 2 14 10
Afonso 3 2 6 6 8 4 3
Pedro/Pero 1 4 3 12 1 4 3
Domingos 3 2 12 2 6 1
Fernão/Fernando 1 2 1 11 1 6 2
Álvaro 3 8 1 4 3
Martim 3 2 2 4 4 1
Lourenço 4 2 3 5 1
Rodrigo 4 9 1 1
Gonçalo 1 2 4 2 1 2 2
Vicente 1 6 4 1
Gil 5 4 1 1
Gomes 2 1 1 4 3
Estêvão 1 4 2 1 1
Evangelista 1
Lopo 2 4 1
Diego 2 1 3
Diogo 1 3 2
Antão/António 2 3
Mateus 2 3
André 1 1 1 1
Giraldo 3 1
Luís 1 2 1
Nuno 1 1 1 1
Rui 1 2 1
Vasco 1 1 2
Bernal/Bernardo 1 2 1
Francisco 1 2
Jorge 1 2
Bartolomeu 1 1
Sebastião/Bastião 1 1
Aires 1
Aparício 1
Bacias 1
Bento 1
Cristóvão 1
Dinis 1
Duarte 1
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Garcia 1
Graviel/Gabriel 1
Jusarte 1
Manuel 1
Mem/Mendo 1
Miguel 1
Nicolau 1
Roque 1
Tomás 1
Tristão 1
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Maria 1 1 4 1 1 1
Catarina 3 1 1 2
Domingas 1 1 2 3
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Mor 1
Violante 1
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Tabela 4 – Sistemas onomásticos e categorias sociais
(séculos XIII-XVI)

Categorias sociais /
Sistemas onomásticos

Oficiais 
da vila e 
comenda

Mesteirais Campesinos 
e mareantes Outros Totais %

relativa

Nome próprio + 
Patronímico 159 9 7 114 289 61,2

Nome próprio + 
Patronímico + Apodo 28 1 1 33 63 13,3

Nome próprio + 
Apodo 22 4 31 57 12,1

Nome próprio + 
Patronímico + 

Apelido geográfico
12 11 23 4,9

Nome próprio + 
Apelido geográfico 7 10 17 3,6

Nome próprio + 
Apelido  família 4 3 7 1,5

Nome próprio 6 6 1,3

Nome próprio + 
Patronímico + 

Apelido família
2 3 5 1,1

Apodo 5 5 1,1

Totais 234 10 12 216 472 100,1
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A Ordem de Santiago e a comenda 
de Sesimbra no longo século XVI

Fernanda Olival
(Departamento de História - Universidade de Évora; CIDEHUS1)

Resumo
Depois de apresentar as especificidades da Ordem de Santiago, este artigo 

analisa algumas das marcas da Ordem em Sesimbra. 
Esta vila era comenda desta milícia, a segunda mais rendosa da mesma em 

1611. No século XVI a Ordem tinha inclusive a jurisdição da vila. Por conseguinte, 
a presença desta instituição era muito sentida no território, desde o campo dos im-
postos ao sector religioso, passando pela paisagem construída.

Não tendo sobrevivido tombos da comenda para o período Moderno, re-
alça-se o quanto as visitações podem ser fontes utilíssimas para o conhecimento 
das vivências locais. Exploram-se as diferenças entre estas visitas e as do Ordinário.

Palavras-chave: Ordens Militares; comenda; visitação; impostos; história 
local.

Abstract
After presenting the specific characteristics of the Order of Santiago, this 

article analyzes some of the marks produced by the order in Sesimbra.
Sesimbra was the second most profitable commandery of this militia, in 

1611. In the 16th century the Ordem had even the jurisdiction of the municipality. 
Therefore, the presence of the institution was strongly felt in the territory, from 
the taxes to the religious sector, passing through the built environment.

Not having survived in the archives inventories of the commandery 
for the Early Modern period, this article highlights how important visitations 
sources are to know local experiences. It also analyses the differences between 
these visits and those of the Archbishops. 

Keywords: Military Orders; commandery; visitation; taxes; Local history

1 Trabalho no âmbito dos projectos: UID/HIS/00057/2013 (POCI-01-0145-FEDER-007702); PTDC/HIS-
HIS/118227/2010 - COMPETE/QREN/FEDER- FCOMP-01-0124-FEDER-020722.
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1. Sesimbra foi um território que esteve longamente sob a jurisdição da Or-
dem de Santiago: do século XIII até 1834. Por esse facto, importa saber de que modo 
uma estrutura com as características da milícia espatária marcou esta zona e a sua 
área envolvente, já no período moderno.

Uma Ordem Militar em meados de Quinhentos pode ser definida como um 
corpo privilegiado, oriundo do processo de Reconquista Medieval, dependente de 
Roma e cujos membros - obrigados aos três votos das religiões regulares, ou seja, 
pobreza, obediência e castidade - tinham algumas capacidades de auto-regulamen-
tação, quando reunidos em capítulo geral. Além disso, estas instituições estavam 
dotadas de um amplo conjunto de recursos económicos e simbólicos, dos quais o 
Mestre ou administrador podia dispor dentro de certos parâmetros. Que tipo de 
expedientes eram esses? Essencialmente hábitos, comendas, ofícios e direitos de 
padroado.

Estes recursos eram tão apetecíveis que, em 1580, quando se negociou a de-
sistência de D.António, Prior do Crato, a favor de Filipe II, pediu o primeiro o ren-
dimento dos três Mestrados, entre outras cláusulas. Segundo Queirós Veloso, Cris-
tóvão de Moura terá comentado, a este propósito, que “Dar os Mestrados da Coroa 
a um pretendente era despojarem-se os soberanos da sua principal fonte de graças 
e mercês; era animar esse pretendente a uma rebelião provável”2. Nessa mesma 
conjuntura, também D.Catarina chegou a solicitar Avis e Santiago para o Duque de 
Barcelos, seu filho - entre outras mercês - , para abandonar a sua pretensão3. Note-
se que a Casa de Bragança desde 1518 tutelava um número razoável de comendas 
da Ordem tomarense. Cabia-lhe apresentar os comendadores entre os seus criados. 
Desta forma, aproveitava a negociação para tentar alargar o seu poder nas Ordens 
Militares.

No princípio do século XVII (cerca de 1607-1611), as comendas representari-
am cerca de 9% dos proventos do Reino e Império e cerca de 16,5% do rendimento do 
Reino, a dar crédito aos números elencados por Luís de Figueiredo Falcão. 

Era tal a importância destes haveres como factor de poder e de angariação 
de clientelas que os monarcas tentaram controlar estas instituições, desde o início 
do século XV. A partir da segunda década de Quatrocentos, a tendência foi para 
colocar os infantes como administradores destes recursos. O primeiro dos quais foi 
o Infante D.João, filho de D.João I, que recebeu o Mestrado de Santiago em 1418. O 
culminar deste processo veio a ocorrer em 1551, quando, na sequência da morte de 
D.Jorge, ocorrida em 22 de Julho de 1550, D.João III conseguiu que perpetuamente 
passassem a ser os reis os governadores das milícias de Avis, Cristo e Santiago. 

2 José Maria de Queirós Veloso, O interregno dos governadores e o breve reinado de D.António, Lisboa, 
Academia Portuguesa da História, 1953, p. 84, n. 36.
3 Cf. Idem, Ibidem, p. 249.
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Normalmente cada Ordem dispunha de pelo menos três tipos de membros: 
os cavaleiros, os clérigos e os freires conventuais. Assim acontecia quer na Ordem 
de Santiago, quer na de Avis. 

Apenas até ao final da Reconquista, em meados do século XIII, estes institu-
tos tiveram um papel activo na guerra. A partir dessa fase, só os freires conventu-
ais residiam no convento respectivo. Os cavaleiros, que constituíam a parcela mais 
conhecida das Ordens, eram – em geral e tendencialmente –homens nobres como 
quaisquer outros. Muitos deles só iam ao convento respectivo quando recebiam o 
hábito, tanto mais que os votos acima referidos sofreram grandes transformações 
entre os finais do século XV e o início do século XVI. Ao contrário dos cavaleiros de 
Avis e Cristo, os de Santiago sempre puderam casar. O que se lhes pedia que juras-
sem era basicamente o imperativo de cumprir a castidade conjugal, uma realidade à 
qual, com maior ou menor rigor, todo o cristão estava teoricamente obrigado, nesta 
época. Tudo resumido o voto comutado apenas influenciava o número de dias de 
abstinência sexual e pouco mais.

Quanto ao voto de pobreza, a partir dos inícios do século XVI, deixou de ser 
efectivo, através do pagamento de um imposto. Cumprida esta obrigação, era pos-
sível dispor livremente dos bens patrimoniais em vida e à hora da morte.

Na prática, só o voto de obediência tinha algum significado no período em 
apreço.

Quanto aos clérigos, eram normalmente pessoas com ordens de missa que 
se tornavam clérigos da Ordem de Santiago quando conseguiam obter colocação 
numa igreja ou capela pertencente a esta milícia, geralmente através de concurso. 
Normalmente, também só se deslocavam ao Convento para receber o hábito.

Advirta-se que, na época em apreço, o que se entendia por hábito era  apenas 
uma insígnia ou cruz, colocada bem visível nas vestes e não qualquer outro tipo de 
indumentária. Sobretudo no século XVIII, muitos cavaleiros exibiam veneras ricas, 
de ouro, diamantes e outras pedras preciosas. Alguns tinham mais do que uma, de 
diferente aparência, que usariam de acordo com as ocasiões.

No período Moderno, os hábitos seriam muito procurados pelos requisitos 
que exigiam. Eram eles limpeza de sangue e ofícios (até à geração dos avós), legi- 
timidade do candidato, entre outras particularidades. Patente, de modo bem visível 
no peito, a insígnia referenciava estas qualidades; correspondia a uma verdadeira 
marca de estatuto, que se tornou muito pretendida, sobretudo a partir do terceiro 
quartel do século XVI e até igual período de Setecentos, ou seja, até ao desapareci-
mento da clivagem entre cristãos-novos e cristãos-velhos.

2. Tendo em linha de conta os considerandos gerais referidos, tentemos ana-
lisar algumas especificidades da Ordem de Santiago. 

Em termos territoriais, dominava uma faixa com pendor litoral, no Alentejo 
e no Algarve, embora tivesse também algumas comendas a Norte do Tejo. Era, to-
davia, a milícia com maior número de vilas das três Ordens Militares Portuguesas. 
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Sesimbra era uma delas desde 1236.
O período auge da Ordem de Santiago ocorreu na primeira metade do século 

XVI, quando D.Jorge, filho bastardo de D. João II era o seu Mestre (1491-1550). No 
entanto, em 1789, quando D.Maria I reformou as três Ordens Militares, a espatária 
ocupava o terceiro lugar na hierarquia destes institutos. Nessa altura, foi destinada 
aos magistrados, até ao lugar de desembargador da Casa da Suplicação, inclusive.

Ao longo do período que vai de 1641 a 1789, registou-se uma diminuição da 
procura; em médias decenais, raramente, haveria um número de novos de cavaleiros 
superior a 10. A média anual de entradas, entre 1641 e 1750, seria mesmo inferior a 
84. Logo após a Restauração muitos contemplados com Avis e Santiago procuravam 
continuar a servir a Coroa de modo “a serem melhorados na Ordem de Cristo”, de 
acordo com a expressão usada na época.  A insígnia mais pretendida era, sem dúvida, 
a de Cristo, a única das três que os monarcas portugueses usavam até a reforma de 
1789.

O perfil social estimado do cavaleiro de Santiago seria muito contrastante: 
por um lado, a alta nobreza e os titulares; por outro, um razoável número de pilotos 
da carreira da Índia, cirurgiões e outros homens associados a ocupações marítimas 
e a roçar as experiências de trabalho manual. Não haveria, assim, muitos elementos 
dos sectores intermédios da pirâmide social5. Entre 1668 e 1706, 64% dos cavaleiros 
espatários foram dispensados6, enquanto na Ordem de Cristo essa percentagem fi-
cou-se pelos 40,8%, no mesmo espaço de tempo7. Saliente-se que a dispensa significa-
va nesta época a possibilidade de ingressar nestes institutos com defeitos, em relação 
aos requisitos que os estatutos impunham. A maior parte dessas dispensas consis-
tiam em ressalvas de mecânicas, ou seja, das genealogias marcadas pela presença de 
trabalho manual, o que se conotava com a falta de “qualidade”, de nobreza.

Apesar do interesse que uma Ordem com estas características suscita, esta 
é a milícia com documentação mais incompleta das três, no período posterior à 
agregação das Ordens à Coroa. No terramoto de 1755 e no incêndio subsequente, 
perdeu-se a quase totalidade do arquivo da Secretaria desta Ordem, na Mesa da Con-
sciência, a entidade que depois da anexação dos três Mestrados tutelava a adminis-
tração destes.

4 Cf. Francis A. Dutra, “The Order of Santiago and the Estado da India, 1498-1750”, in The Portuguese in the 
Pacific, ed. de Francis A. Dutra e João Camilo dos Santos, Santa Barbara, University of California, 1995, p. 287.
5 Cf. Idem, “Evolution of the Portuguese Order of Santiago, 1492-1600”, Mediterranean Studies, IV, 1994, 
p.72.
6 Cf. Jeanine Anne Mendoza, “Dowries and membership in the Portuguese Order of Santiago: 1667-1706”,  in 
Marginated Groups in Span ish and Portuguese History - coord. de William D. Philips, Jr.; Carla Rahn Philips, 
Minneapolis, Ed. de Society for Spanish & Portuguese Historical Studies, 1989, p.102.
7 Sobre estas veja-se Fernanda Olival, As Ordens Militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em 
Portugal (1641-1789), Lisboa, Estar, 2001, pp.182, 185. 
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3. Até à reforma das Ordens Militares de 1789, não havia formalmente graus 
no interior destas milícias. No entanto, era mais importante ser comendador do que 
ser simples cavaleiro. Daí também o grande fosso social detectável nesta milícia. A  
grande nobreza interessava-se, fundamentalmente, pelas comendas; não propria-
mente pelos hábitos de Santiago.

Consistiam aquelas num rendimento de natureza diversa, que podia, nalguns 
casos, envolver a jurisdição de uma vila. O seu titular usufruía não só dos frutos 
materiais daí resultantes, quanto passava a intitular-se comendador. 

A comenda mais rendosa da Ordem de Santiago era a de Mértola que, em  
1611, daria um provento de 3:500.000 réis. Logo a seguir, vinha a de Sesimbra, cujo 
rendimento na mesma data era estimado em 2:400.000 réis. Note-se que, por essa 
altura, a milícia espatária tinha comendas cujo valor aproximado seria de 7.000 e 
50.000 réis8. Na hierarquia das comendas, a de Sesimbra estava muito bem posicio-
nada. 

Em 1565, esta comenda implicava a jurisdição cível e crime da Vila com todos 
os seus limites, que eram vastos (incluía Azeitão). Abarcava, também, a alcaida- 
ria-mor e os direitos reais da terra e do mar. Cabia também ao comendador a confir-
mação dos juízes ordinários. Eram eleitos seis, dos quais quem detinha a comenda 
ratificava três. Destes, um servia na Vila de Sesimbra e os outros dois em Azeitão 
(um deles em Coina, de acordo com uma composição feita com o Mosteiro de San-
tos)9 . A apresentação dos ofícios (escrivão da câmara; escrivão da almotaçaria; três 
tabeliães do judicial e notas; contador, distribuidor e inquiridor; juiz dos órfãos; 
escrivão dos órfãos; partidor e avaliador dos órfãos) à Ordem pertencia também 
ao poder do comendador10. Qualquer uma destas duas últimas competências era 
comum a outras preceptorias das Ordens de Avis e Santiago neste período11.

Na data acima enunciada, a comenda era também composta por bens rústicos 
e urbanos, foros, dízimos (dos cereais, vinho, azeite, linho, favas, tremoços, ferrã, 
hortaliças e legumes, frutas, mel, gados e aves, queijos, lã, peixes, grã e de todas as 
mais coisas que por direito deviam pagar este imposto), os três fornos existentes (só 
a Ordem os podia edificar) e a conhecença dos moinhos. Para além disso, recebia a 
redízima de todo o pescado capturado em Sesimbra “em costeiras dos pescadores 

8 Cf. Luiz de Figueiredo Falcão, Livro em que se contém toda a Fazenda e Real Patrimonio dos Reinos de 
Portugal, India e Ilhas Adjacentes e outras particularidades, Lisboa, Imprensa Nacional, 1859, pp.250-263.
9 Cf. ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 163, fl. 76v 
(visitação de 1516); Bernardo Sá-Nogueira, “Memórias sobre a Ordem de Santiago no tombo velho da Vila de 
Sesimbra: a jurisdição de Coina (1330-1363), in As Ordens Militares em Portugal: actas do 1º Encontro sobre 
Ordens Militares, Palmela, Câmara Municipal, 1991, pp.33-36.
10 Cf. ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 205, fl. 38v-39v; 
ibidem, Lº 18, fl. 45v-46v.
11 Cf. Maria Cristina Gomes Pimenta, As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média: o governo de 
D.Jorge, Palmela, GESOS – Câmara Municipal de Palmela, 2002, p.157.
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que veem das terras de fora da ordem”12. Açambarcava também os direitos da saída 
da foz.

No entanto, um terço dos dízimos de cereais, vinho e de todos os produtos 
da terra (salvo dos próprios da Ordem e fornos) revertiam a favor do Arcebispo e o 
Cabido de Lisboa, o que também acontecia noutras comendas da época situadas na 
Península de Setúbal.

Os moradores de Sesimbra eram, assim, muito onerados pelos tributos. Numa 
memória feita em 1632, com o objectivo de realçar o grande volume de impostos 
que eram pagos em Portugal, dizia-se que os pescadores daquela Vila chegavam a 
despender 89% do produto da sua faina no mar: “10 ao dizimo devido a Deus, que 
a ordem de Santiago leva por seu commendador o duque de Aveiro; 45 a V.M.; 3 á 
fabrica da fortaleza de Setubal, 1 á Atalaya; 10 à dita ordem por saida, 20 de dizima 
e sisa por entrada em Lisboa, onde se vae vender, e a cestaria. Dos onze por cento 
escassos que somente lhes ficam, pagam as redes, barcos, fabrica de pescaria, e 
de suas pessoas, que mantem miserabilissimamente”13. Estas observações, embora 
possam conter algum exagero, tornam-se significativas. Revelam o amplo leque de 
entidades que oneravam as suas principais actividades económicas e o peso relativo 
de cada uma delas. Os 45% respeitantes à Coroa formavam a parcela mais elevada.

Através de fontes diversas, Sesimbra surge caracterizada, no Antigo Regime, 
como uma terra essencialmente votada às actividades marítimas. Em 1516, teria 70 
navios, o que equivaleria a uma embarcação por 26 ou 29 habitantes, tendo em linha 
de conta a população da Vila e do termo14. Seria um navio por cada 6,4 fogos. Nas 
Memórias Paroquiais de 1758, dizia-se: “Mayor negocio desta villa he o pescado, em 
cujo trato se ocupa a mayor parte dos seus moradores, e os frutos da terra de que se 
faz mais abundante he o vinho”; “Não há memoria que florececem, ou della sahisem 
alguns homens insignes, mais de que na arte da Nautica, e Pelotage entre os quais 
he destintamente nomeado hum Francisco Annes, que viveu pelos annos de mil 
setecentos e sete”15.

Desde o tempo de D. Jorge que Sesimbra era comenda da Casa de Aveiro. Este 
ducado foi instituído na pessoa do filho mais velho do Mestre D. Jorge. Este último 
colocou muito bem os seus descendentes imediatos nas Ordens Militares que tute-
lava, a começar pelo seu primogénito.

O 1º Duque de Aveiro, de seu nome D. João (1501-1571), foi feito Marquês de 
Torres Novas em 1520 e só depois veio a receber o ducado referido, em data anterior 

12 ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 205, fl. 39v .
13 “Restauração de 1640”, Archivo Pittoresco, Vol. III, p.342.
14 Cf. ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 163, fl. 79v . 
15 ANTT, Memórias Paroquiais, Vol. 10, nº 285, p.1945.
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a 153516; tomou o hábito de Santiago em 151517 e acumulou muitas comendas, entre 
elas a de Sesimbra, mas também Aljustrel, Arruda, Ferreira, Castro Verde, Barreiro, 
Santiago do Cacém, Sines, Arrábida, Belmonte e Samora Correia, entre outras.

O mesmo conjunto de comendas, com pequenas variantes, foi-se manten-
do nesta Casa, até ao período após a Restauração (1659), no qual a sucessão deste 
ducado protagonizou uma história complexa. Para todos os efeitos, ora nas mãos 
dos Duques, ora na tutela da Coroa, a comenda de Sesimbra só em 1766 saiu com-
pletamente deste lote, muitas vezes referido como as “comendas da Casa de Aveiro”. 
Nessa altura, como comenda muito rentável foi atribuída ao Senhor D. João18, filho 
natural do Infante D. Francisco, cujo pai era o rei D. Pedro II.

4. Apesar deste passado, Sesimbra não dispõe de muitas fontes entre o ma-
terial das Ordens, especialmente no relativo aos séculos XVI e XVIII. Perderam-se 
muitas espécies por vicissitudes várias, entre as quais as já referidas na sequência 
do Terramoto de 1755.

Não se conhece nenhum tombo da comenda, embora se saiba que chegaram 
a ser feitos, ou mandados fazer, pelo menos em 159219 e em 1731-173220. É altamente 
provável que as atribulações pelas quais passou a Casa de Aveiro também sejam 
responsáveis por essa falta. 

No entanto, Sesimbra dispõe de uma série de visitações de 1492 a 157021, que 
permitem extrair muitas informações sobre a demografia, as igrejas, o clero e os 
bens e jurisdições da Ordem naquela comenda. Pela frequência com a qual foram 
feitas, sobretudo na primeira metade do século XVI, é possível traçar comparações 
para as mesmas realidades, ao longo desta centúria.

Estas fontes têm sido, aliás,  relativamente exploradas em trabalhos sobre o 
património sesimbrense22, tal é a sua riqueza.

16 Cf. Brasões da Sala de Sintra, Anselmo Braamcamp Freire, 2ª ed., Vol. III, Lisboa, IN-CM, 1973, pp. 385, 
400-401.
17 Cf. Maria Cristina Gomes Pimenta, Op.cit., p. 469.
18 Cf. ANTT, Chancelaria da Ordem de Santiago, Lº 36, fl. 347.
19 Cf. Ibidem, Lº 6, fl. 16v.
20 Cf. Ibidem, Lº 23, fl. 345, 354, 405v.
21 Estão identificadas fontes das visitações de 1492 (ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/
Convento de Palmela, Mç.2, nº 56), 1516-1533 (Ibidem, nº ordem 163),  1527 (Ibidem, nº ordem 176), 1544 
(Ibidem, Mç.6, nº 443-444),  1553 (Ibidem, nº ordem 195), 1565 (Ibidem, nº ordem 205), 1570 (Ibidem, nº 
ordem 219).
22 Citem-se dois bons exemplos, entre outros: Eduardo da Cunha Serrão e Vítor Serrão, Sesimbra monumental 
e artística, com um apêndice de Rafael Moreira, 2ª ed. revista e actualizada, Sesimbra, Câmara Municipal 
– Festival do Mar, 1997; Lyster Franco, Eduardo da Cunha Serrão, Marília Guerreiro e Aniceto Afonso, 
“Escavações no antigo Hospital da Confraria do Espírito Santo dos pescadores e mareantes de Sesimbra”, 
Arqueologia e História, Lisboa, Série X, Vol.I/II (1), 1984-1988, pp.155-186.
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Uma visitação equivalia à deslocação de um ou mais elementos da Ordem à 
localidade em causa, acompanhados de um escrivão, com o objectivo de inspeccio-
nar o clero, as pessoas do hábito e as igrejas e bens da Ordem em geral, bem como 
o cumprimento dos preceitos religiosos no interior daqueles templos. Teoricamente 
deviam ser feitas com regularidade, se possível uma vez por ano, mas raramente 
assim acontecia. As visitas constituíam, deste modo, um instrumento de controlo da 
Ordem sobre as suas jurisdições, haveres e membros. 

Ao chegar ao local, os visitadores de Santiago deviam mandar publicar na 
Vila e nas igrejas como visitariam os locais de culto vinculados à Ordem, apelando 
para “que quallquer pessoa que tivesse aggravo do comendador ou de quallquer 
pessoa do habito cavalleiros e clerigos que viesem ante elles para serem ouvidos e 
lhe fazerem comprimento de Justiça”, como se registou em Sesimbra em Setembro 
de 156523. Também mandavam apregoar que quem tivesse propriedades, foros e 
rendas da Ordem viesse, dentro de certo tempo, exibir os títulos. 

Esta era uma zona de tensão entre as Ordens Militares e as jurisdições dos 
prelados diocesanos. Um conflito que vinha de longe, mas que também envolvia o 
direito de visitar. Em 1570, esse problema tornou-se muito manifesto. Pelos ecos 
directos dessa contenda, fica-se a saber que ali o Ordinário apenas podia visitar a 
população em geral (saber dos “pecados públicos”) e os clérigos seculares, áreas nas 
quais a Ordem de Santiago não se imiscuía, mesmo numa comenda como esta, onde 
tinha poderes tão latos. Nisto se diferenciavam as visitações destas duas entidades. 
Só aos bispos (neste caso Arcebispo de Lisboa) competiam os “pecados públicos”, 
os clérigos do hábito de S. Pedro e os locais de culto que não eram do padroado das 
Ordens Militares. Na visitação acima referida, houve a preocupação de deixar cópia 
duma provisão do ”Mestre”, na qual se estabelecia o seguinte: “porque os visitadores 
dos ordinarios fazem suas visitações et as jntitullão dizendo que visitão as jgrejas 
no temporal et spiritual et se entremettem a tomar as cõntas da fabrica em algumas 
jgrejas et capellas onde lhe não vão a mao et fazem outras cousas que não podem 
não podendo fazer majs que visitar o povo et clerigos seculares/ o que he em mujto 
perjuizo da ordem/ verejs em cada jgreja et capella as tais visitações et as em que 
achardes que dizem jsto as riscarejs et assi todo o que nellas achardes per elles 
provido et mandado que não for de sua visitação/ et deixarejs mandado em vossa 
visitação aos priores et capellães da ordem que não pubriquem nenhuma visitação 
dos visitadores do ordinario em que jsto disserem et em que proverem de cousas 
que são da visitacão da ordem sob a pena que vos bem pareçer et  de serem presos 
et castigados et porque não possão allegar jgnorantia deixarejs em cada visitação 

23 Em 1544, registou-se: “mandamos loguo lançar pregã pela dita villa que se alguma pesoa ouvese a que as 
pesoas do abito devesem dinheiro ou quallquer outra cousa movel e os quisesem demandar viesem peramte 
noos e lhe farjamos justiça” (ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, Mç.6, 
nº 443-444), fl. 3v.
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o trellado deste capitolo sob vosso synal”24. Trento, que reforçou tanto o poder dos 
bispos como as visitações, é possível que tivesse afinado esta separação tão clara das 
esferas de intervenção.  No entanto, ela seria já anterior, a julgar por um testemunho 
deixado numa visitação de 1515 à comenda da Alcáçova de Elvas (Ordem de Avis). 
Ali, perguntados os raçoeiros pelos títulos das respectivas rações, retorquiram “que 
nam eram obrigados a mostra los nem menos dizerem as obrigações que tinham 
se nam a seu prelado de que eram visitados”25. Nesta mesma visita de Elvas e de 
outras localidades que se seguiram (Juromenha, Alandroal) insistia-se para que não 
se publicassem cartas de prelados que fossem contra a Ordem ou prejudicassem as 
suas jurisdições26.

Quer a visita realizada a Sesimbra em 151627, quer a de 1565, são muito mi-
nuciosas. A última, feita um ano após a publicação dos decretos tridentinos em 
Portugal foi muito normativa e cuidada, tal como foram outras deste mesmo ci-
clo, iniciadas na sequência do Capítulo Geral dos espatários de 1564. O prior, os 
beneficiados, os cavaleiros, a prata, os ornamentos, os livros e o arquivo, as vestes 
eclesiásticas e das igrejas, os edifícios, os óleos santos, a cera, as confrarias, as ermi-
das e capelas, tudo foi passado em revista, bem como os comportamentos dos fiéis 
e dos clérigos.

Pelo texto de 1516, fica-se a saber que eram os juízes e os oficiais da Vila que 
informavam, sob juramento,  acerca do comportamento dos eclesiásticos da Ordem, 
incluindo sobre o cumprimento das cerimónias religiosas28. O mesmo aconteceu 
noutras localidades desta milícia e na de Avis na mesma época29. As personagens 
citadas eram inquiridas uma a uma pelo visitador. Certamente este papel também 
aumentava o seu poder. Não se sabe, contudo, se se manteve ao longo do tempo 
este perfil de testemunhas. Se assim foi (como tudo indica), também neste  aspecto 
diferiam estas inspecções das realizadas pelos Ordinários, que interrogavam um 
leque mais alargado de paroquianos, escolhidos a partir dos róis de confessados30.

Do ponto de vista metodológico, a comparação de visitas de uma mesma lo-
calidade e de várias comendas de um mesmo quadro temporal é muito importante, 

24 Ibidem, nº ordem 219, fl. 5v-6, 12-12v.
25 João Manuel de Moraes Lamas da Silveira de Mendonça, A Ordem de Avis revisitada (1515-1538): um 
alheado entardecer, Vol. II, Lisboa, Universidade Lusíada de Lisboa, 2007, p. 32.
26 Cf. Idem, Ibidem, pp. 43, 135, 183.
27 Nesta incluem-se as propriedades da comenda.
28 Cf. ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 163, fl. 47. 
29 Sobre as visitações da Ordem de Avis, ver: João Manuel de Moraes Lamas da Silveira de Mendonça, Op. cit., 
pp. 127, 176, 227, 300-301, 433, 461, 510, 548.
30 Cf. sobre o assunto, José Pedro Paiva, “As visitas pastorais”, in História religiosa de Portugal, Vol. II – 
coord. de João Francisco Marques e António Camões Gouveia,  Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2000, p. 
252.
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pois permite relativizar leituras. Aliás, na própria época não só os priores deviam 
divulgar as recomendações dos visitadores durante três Domingos, quanto os tex-
tos deviam ser mostrados aos visitadores seguintes e aos provedores, no intuito de 
possibilitar o controlo do que era mandado realizar31. Quando na mesma igreja se 
insistia na mesma questão em visitações subsequentes, tal facto poderá indiciar o 
não cumprimento do que fora determinado e até mesmo resistência. Noutros casos, 
sabe-se que as directivas anteriores caíram no vazio porque se alude directamente 
ao facto. Em 1570, por exemplo, indica-se com frequência que muito do que fora 
estabelecido em 1565 não se observara, pelo que passados cinco anos se mandava 
de novo acatar. Considerava-se que a prata e os ornamentos da Igreja de Nossa 
Senhora do Castelo eram poucos por essa razão32. Entre outras pessoas, também o 
comendador não concretizara o que lhe fora mandado fazer na referida igreja, no 
prazo de dois anos. Por isso, na sequência desta visita, todas as rendas da comenda 
foram sequestradas para, às custas delas, se dar cumprimento ao que lhe fora fixado 
cinco anos antes33.

Noutros casos, a sequência de visitações permite tão só acompanhar um 
problema. Um bom exemplo são as casas do alcaide, no Castelo de Sesimbra34. Em 
1516 apresentavam já algumas deficiências, mas estavam de pé. O alcaide-mor indi-
cado pelo comendador Duarte de Meneses, capitão de Tânger, ainda as habitava35. 
No entanto, em 1565, tinham caído por terra, apesar dos muros do castelo estarem 
em boas condições. Dizia-se também que quando o Duque de Aveiro recebeu a 
comenda já o estado das casas era aquele36. Em 1570, ainda o comendador não as 
tinha reparado e apelava-se para que o fizesse37.

O paralelo dos registos assinalados num mesmo ciclo permite, por outro 
lado, avaliar as tónicas nas quais a Ordem insistiu e quis ver consagradas. Esta 
situação é muito clara no surto de visitações decorrentes do capítulo geral de 1564, por 
exemplo.

Nas visitas de 1516 e na de 1565, a povoação de Nossa Senhora do Castelo 
surge caracterizada como isolada e de povoamento disperso. A sua área envolvente 
seria tão ampla que, na visitação de 1516, chegou-se a admitir um regime especial 

31 Cf. ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 219, no final da 
visitação à Igreja de Santiago.
32 Cf. Ibidem, fl.10v.
33 Cf. Ibidem, fl.13-13v.
34 Sobre estas, veja-se Eduardo da Cunha Serrão, Vítor de Oliveira Jorge, Jorge Pinheiro Monteiro e Francisco 
de Sande e Lemos, “Castelo de Sesimbra. Resultados de uma sondagem preliminar realizada na área da antiga 
habitação do alcaide-mor (princípios do século XVI), Setúbal Arqueológica, I, pp. 181-197.
35 Cf. ANTT, Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº de ordem 163, fl.65-66.
36 Cf. Ibidem, nº de ordem 205, fl.16-17.
37 Cf. Ibidem, nº ordem 219, fl.7v.
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para a vinda dos cônjuges à missa: numa semana viria o marido, noutra a mulher38. 
Segundo José Augusto C. F. Oliveira, “em 1488, a supremacia da povoação ribeirinha 
face à vila acastelada era um facto consumado”39. Depois da construção da Igreja 
Matriz de Santiago, iniciada cerca de 1533, talvez o estatuto da zona mais elevada 
tenha ainda piorado, pois a edificação desta igreja fez-se no intuito de obviar ao in-
cómodo dos fregueses subirem até ao castelo para cumprirem as obrigações religio-
sas40. Em 1565, o referido povoado serrano tinha apenas 150 fogos e abarcava “gente 
dos montes”. Por essa razão, o horário das missas merecia cuidados particulares, 
de forma a serem ditas “a tempo que agente dos montes possa vir estar a ella[s]”41. 

Cinco anos depois, registava-se que a igreja do Castelo não tinha mesmo 
sacramento eucarístico, “pollo não aver na dita jgreja, por ser a moor parte da fre- 
guesia de lavradores et gente que vive pello termo separadamente”42. Quando era 
necessário levar a comunhão a um doente tendia a ir da freguesia de Santiago. 
No entanto, nesta visitação, considerando que nas proximidades da Igreja da Con-
solação moravam “sete ou oyto vizinhos”, o que significava cerca de três dezenas a 
três dezenas e meia de habitantes, foi mandada comprar pedra de ara para a con-
servação de hóstias consagradas no sacrário. Deste modo, procurava acudir-se aos 
doentes das imediações e “et tambem a alguns propinquos dos montes quando 
delle tiverem neçessidade”43. Aparentemente, ter-se-ia consolidado no século XVI a 
“oposição” já referida entre a zona litoral e piscatória e a zona mais interior e mon-
tanhosa. Deste ponto de vista, a criação da freguesia e igreja de Santiago tornou-se 
num símbolo importante da nova realidade. 

Em muitas visitações da Ordem de Santiago tendeu a impor-se a iconografia 
do Apóstolo que dera o nome à milícia. Assim aconteceu também em Sesimbra. 

Pelo menos em 1516, ordenava-se que fosse mandado pintar o retábulo novo 
da Igreja do Castelo, pondo da parte do Evangelho a figuração de Santiago “a cavallo 
armado”. Quanto ao resto, não se prescrevia nada de particular: “e as outras jmages 
sejam as que pareçer bem e em que o povo mais devacam tiver”44. Uma “historia 
de sanctiago” foi também a recomendação feita, em 1565, para o retábulo da cape-

38 Cf. Ibidem, nº ordem 163, fl. 18.
39 “O castelo de Sesimbra: de atalaia marítima a fortaleza abandonada”, in Isabel Cristina Fernandes (coord.), 
Castelos das Ordens Militares: Atas do Encontro Internacional, Vol. I, Lisboa, Direção-Geral do Património 
Cultural, 2013, p. 275.
40 Cf. Eduardo da Cunha Serrão e Vítor Serrão, Op. cit., p.60.
41 Mesa da Consciência – Ordem de Santiago/Convento de Palmela, nº ordem 205, fl. 4.
42 Ibidem, nº de ordem 219, fl. 10v.
43 Ibidem, fl. 11.
44 Ibidem, nº de ordem 163, fl.71v.
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la-mor da igreja então recentemente criada45. 
No entanto, na segunda metade desta centúria, tendeu a insistir-se no esplen-

dor da festa do patrono da Ordem, ao mesmo tempo que se consolidava o lugar do 
novo templo sesimbrense como Matriz. Nesse sentido, na visita de 1570, recomen-
dava-se que o procissão do dia do Apóstolo, que se devia fazer com grande soleni-
dade, se fizesse apenas na igreja de Santiago, apontando-se, todavia, aos clérigos do 
Castelo a obrigação de vir e integrar este cortejo. Do ponto de vista simbólico, esta 
não era uma festividade qualquer. Para a passagem da procissão, as ruas deviam ser 
juncadas e todos os membros da Ordem, incluindo os cavaleiros, a residir no conce- 
lho deviam tomar parte no préstito, com os seus mantos brancos. Adivinha-se, pois, 
que não terá sido fácil reduzir o aparato da festa em Nossa Senhora da Consolação.

Nota-se, assim, que na segunda metade do século XVI, a antiga freguesia do 
Castelo perdeu importância a vários níveis: religioso, simbólico e sociológico, pelo 
menos46. Em 1624, o Priorado de Nossa Senhora do Castelo foi avaliado em 80.000 
réis e o de Santiago em 100.00047. 

5. As visitações são também um bom indicador para o conhecimento dos 
comportamentos, apesar das visitas das Ordens Militares não se dirigirem ao apura-
mento dos chamados “pecados públicos”.

Em 1516, por exemplo, impunham-se penas a quem saísse da missa para con-
versar e murmurar, como muitas vezes acontecia48.

Também no mesmo ano, a visita apurou que o conhecimento da doutrina 
seria muito deficiente, pois chegou-se a recomendar que o prior da Igreja de Nossa 
Senhora da Consolação, nos Domingos do Advento e na Quaresma, rezasse com os 
fiéis orações tão básicas como a avé-Maria, o pai-nosso, o credo e os mandamentos.  
Em 1565, indicava-se  ao Prior de Santiago que ordenasse “em suas estações a seus 
fregueses que mandem seus filhos todos os dias aprender a doutrina. e os obrigue 
os señores de escravos que os mandem ao menos aos Domingos e festas de guarda 
e assi os mandem confesar na quaresma”49. Após o Concílio de Trento, este seria 
um apelo de igual forma comum noutras regiões de Portugal, tendo em vista uma 
melhor catequização. De salientar a presença de escravos, aos quais já a visita de 
1553 fizera alusão.

Quer em 1565, quer em 1570, refere-se a moléstia causada pelos peditórios50. 

45 Cf. Ibidem, nº de ordem 205, fl.33.
46 Cf. José Augusto C. F. Oliveira, Op. cit., p. 276.
47 Cf. BNP, Pomb. 241, f. 42.
48 Cf. Ibidem, nº de ordem 163, fl.17v-18.
49 Cf. Ibidem, nº de ordem 205, fl. 31.
50 Cf. Ibidem, fl. 8v, 30v; nº de ordem 219, fl. 5, 12.
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Na última visita invocada, eram considerados invenção de gente ociosa e que não 
queria trabalhar. Para os evitar, havia regras específicas numa terra do senhorio 
espatário como era Sesimbra. Do seu cumprimento eram responsabilizados os pri-
ores do Castelo e da Igreja de Santiago, sob pena de excomunhão e do pagamento 
de dez cruzados. Assim, não deviam eles encomendar, nem consentir semelhantes 
súplicas, excepto para as obras da casa da misericórdia de Sesimbra, para a con-
fraria do Santíssimo, para o resgate de cativos ou ainda para a fábrica da igreja 
(apenas admissível em Nossa Senhora do Castelo, que tinha menores rendimentos 
para este efeito). Para todos os outros casos, tornava-se necessária prévia licença 
do prior-mor do Convento de Palmela ou do Rei, enquanto  governador e perpétuo 
administrador da Ordem. De outra forma, não se podiam efectuar.

Outras das preocupações normativas consistia na posse de cavalos por parte 
do prior. Em 1570, constava-se que o prior da Igreja de Santiago não obstante ter 
dois moios e meio de cevada à custa da rendas da comenda para a manutenção de 
cavalgadura, não a tinha. O visitador impôs ao almoxarife que este não pagasse 
mais o dito quantitativo até o referido prior alterar a sua atitude. E esclarecia-se: 
“porque jnda que não tenha fregeses que sacramentar fora da povoação he obrigado 
com tudo ter a dita encavalgadura pois lhe dão mantimento pera ella/ et tambem 
dalguma maneira faz isto a sua authoridade et respecto”51. A questão do estatuto 
não seria um pormenor de somenos importância na sociedade da época, plena de 
códigos visuais e ancorada na sobrevalorização da “esfera pública”.

Por fim, em 1565, surgia outra inquietação regulamentar em torno da nova 
igreja: os homens e as mulheres sentavam-se juntos. Para evitar o que era consi- 
derado uma desordem, determinava-se que as mulheres tomassem lugares do meio 
do templo para cima e os homens daí para baixo; na capela-mor ninguém se devia 
sentar52.

Em suma, a intervenção da Ordem de Santiago em Sesimbra foi muito diver-
sificada, especialmente no período em que manteve intacta a jurisdição da vila. A 
comenda não condicionou apenas a vida económica, através dos impostos exigidos 
à população. As suas marcas eram quase omnipresentes neste território.

Destaque-se também o seu peso religioso e o modo como as visitações das 
Ordens e do Ordinário coexistiam no mesmo espaço, embora com área de inspecção 
diferentes. A referida concomitância seria, no entanto, mais um elo a impulsionar 
o longo conflito que existiu, sobretudo a Sul do Tejo, entre as Ordens Militares e 
bispos/arcebispos.

51 Ibidem, fl.7.
52 Cf. Ibidem, nº de ordem 205, fl.34v.
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Resumo
Possuindo uma história marítima com mais de cinco mil anos de existência, a 

vila de Sesimbra é, atualmente, uma das principais referências ao nível do estudo da 
ancestral “Arte de Navegar”. Baseada em sólidos conhecimentos empíricos, trans-
mitidos de geração em geração, na década de 70 do século XX surge uma verdadeira 
evolução: O aparecimento dos primeiros aparelhos eletrónicos.

Marcando a transição da navegação costeira para a oceânica, os novos equi-
pamentos permitiram aos pescadores exercer a sua atividade com maior autonomia, 
nomeadamente nos bancos localizados entre 120 e 200 milhas marítimas a Oeste do 
Cabo de S. Vicente1. 

Considerando a falta de bibliografia referente ao tema em apreço, recorremos 
às informações facultadas por duas gerações distintas de pescadores, por intermé-
dio do Arrais Domingos da Luz Correia2, e do Mestre do Alto João Conceição (Zé da 
Calma)3, a quem agradecemos, desde já, a sua preciosa colaboração.

Focando temáticas como a utilização da agulha de marear; cartografia; mar-
cas de terra ou navegação por rumo e estima, é nosso objetivo analisar o vasto con-
hecimento empírico acumulado ao longo de séculos pelos pescadores de Sesimbra, 
tal como iremos, em seguida, demonstrar.

Palavras-Chave: Sesimbra, Pesca, Náutica, Navegação, Barco, Agulha, Carta.
 

1 Gorringe, Josefine e Amper, entre outros
2 Falecido em Outubro de 2015 com 94 anos
3 Atualmente com 60 anos. 
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Abstract
With a maritime history of more than five thousand years of existence, the 

town of Sesimbra is currently one of the main references concerning the study of 
the ancestral “Navigation Art”. Based on a solid empirical knowledge, transmit-
ted from generation to generation, in the 70s of the twentieth century happened 
a true evolution: the use of the first electronic devices.

These new equipment marked the transition to coastal navigation, allow-
ing fishermen to exercise their activity with a greater autonomy, particularly in 
banks located between 120 and 200 nautical miles west of Cape St. Vincent4.

Considering the lack of literature on the present subject, it was used the 
information provided by two different generations of fishermen: the captain Do-
mingos da Luz Correia5 and the master João Conceição (Zé da Calma)6, to whom 
we thank their precious collaboration.

It will be discuss themes such as the use of the compass, cartography, land 
marks or dead reckoning navigation. It is our aim to analyze the vast empirical 
knowledge acquired over centuries by Sesimbra fishermen, as it will be shown 
here.

Key words: Sesimbra, fishing, seamanship, navigation, boat, compass, 
chart.

História Marítima de Sesimbra, uma síntese
Inserida no complexo calcário da Arrábida, a vila de Sesimbra encontra-se 

implantada no limite meridional de um vale tifónico, rodeado pela Serra e pelo Mar. 
A sua localização geográfica privilegiada favoreceu o desenvolvimento de uma inten-
sa atividade ligada ao mar, nomeadamente no que se reporta à pesca, considerando 
tratar-se, a par dos do Algarve, do único porto do país virado a Sul, abrigado dos 
fortes ventos e tempestades que habitualmente se abatem sobre o território português.

Recortada por três grandes ribeiras de água doce, desde o período romano 
que as evidências arqueológicas suportam a existência de uma estrutura portuária ao 
centro da baía, a qual se terá mantido até meados do século XX, momento em que foi 
construído o Porto de Abrigo, a poente da baía.

4 One can point out, among others, Gorringe, Josefine and Amper.
5 He passed away in October 2015 with the age of 94 years old.
6 Currently with 60 years old.
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Possuindo uma vocação eminentemente marítima, desde tempos imemoriais que 
a pesca consistiu numa das principais formas de subsistência dos seus habitantes. Docu-
mentada desde a pré-história, será durante o Império Romano que a atividade atinge um 
amplo desenvolvimento, facto documentado não só pela unidade fabril de preparados 
piscícolas identificada, em 2007, na Avenida da Liberdade7, mas, também, através da 
recuperação, na zona do Cabo Espichel, de 55,1% dos cepos de âncora em chumbo até 
ao momento identificados na costa portuguesa8.

Em termos documentais, é do Foral de 1201, doado por D. Sancho I, que data a 
primeira referência escrita à prática da pesca na região de Sesimbra, nomeadamente da 
taxa a pagar pelo pescado, a qual seria de 1 soldo9. 

A abundância de cardumes nas águas da região durante a Idade Média seria, pois, 
uma realidade atestada não só pela arqueologia, mas, também, por um documento de 
1247, referente a uma avença entre o Rei e a Ordem de Santiago, a qual indica que até 
navios estrangeiros vinham pescar nas suas águas10.

A partir do reinado de D. Dinis, com a introdução das almadravas atuneiras, e, 
em meados do século XV, dos acedares da sardinha, a indústria da pesca sofreu um amp-
lo desenvolvimento, quer ao nível do volume de pescado, quer ao nível dos seus dividen-
dos, considerando o estabelecimento de lucrativas redes comerciais em torno da mesma. 

7 FERREIRA e CONCEIÇÃO, 164-165

8 Alves et all, 1988-1989: 120
9 CHORÃO, 2001: 30
10 PEDROSA, 1985: 39

Fig. 1 - Barcos varados no areal de Sesimbra, inícios do século XX (Arquivo Municipal de Sesimbra)
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Até ao século XV, inícios do XVI, a vila localizava-se no interior do Castelo, 
tendo-se, com os alvores da modernidade, progressivamente deslocado para a frente 
marítima, passando a denominar-se Póvoa da Ribeira de Cezimbra. 

Desenvolvendo-se em torno das atividades ligadas ao mar, como a construção 
naval, a pesca ou o comércio, em 1514 é-lhe concedido novo Foral, por D. Manuel 
I, o qual legitima a povoação ribeirinha, reforçada, em 1536, com a criação da Freg-
uesia de Santiago. 

No ano de 1527, depois de Setúbal, Sesimbra consistia no maior núcleo pop-
ulacional da Arrábida, possuindo 560 vizinhos, ou seja, cerca de 2800 habitantes11. 

Em termos jurisdicionais, a vila pertencia ao Mestrado da Ordem de Santiago, 
o qual dividia os rendimentos dos impostos com a Coroa. Neste domínio, as sisas, os 
dízimos da alfândega, a dízima nova, do pescado e das armações de atum, e as terças 
do concelho eram do monarca, pertencendo as restantes rendas ao Comendador da 
vila, enquanto autoridade máxima representante da Ordem. A este nível importa, 
igualmente, referir que usufruía o Cabido da Sé de Lisboa de um terço dos dízimos 
eclesiásticos então cobrados12. 

É pois, ao longo do século XVI que Sesimbra sofre um importante impulso ao 
nível do desenvolvimento da sua frota e das capacidades náuticas dos seus pilotos e 
mareantes, passando os mesmos das navegações costeiras para as oceânicas.

Fig. 2 – Planta de Sesimbra, 1568 - 157013

11 NOGUEIRA, 1991: 31
12 NOGUEIRA, 1991: 31
13 SERRÃO et all, 1997: 188
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Possuindo uma sólida e hábil indústria de construção naval, fundamental 
para a existência de uma verdadeira frota comercial, os navios produzidos nas ribei-
ras sesimbrenses eram, durante o século XVI, de reconhecida qualidade no Reino14.

Com feito, em consonância com as referências documentais de que dispo-
mos, o desenvolvimento desta frota seria do interesse da Coroa, considerando um 
documento de 20 de Maio de1514, no qual D. Manuel I concede aos armadores na-
vais de Sesimbra a isenção do pagamento de direitos pelos materiais destinados à 
construção de navios, confirmada com o Foral Novo, de 28 de Julho do citado ano15.

De acordo com Joaquim Preto Guerra16, a caravela seria a embarcação de 
excelência utilizada na vila de Sesimbra, pelo que, e a julgar, quer pelas citadas ev-
idências históricas, quer pelas arqueológicas, é crível que, ao longo do século XVI, 
este fosse o navio maioritariamente utilizado nas rotas comerciais de longo curso. 

Em consonância com o citado autor 17, as caravelas construídas em Sesimbra 
eram: «estroncadas (sem coberta), e telhadas (com coberta), com o mínimo de oito 
bancos e três ou quatro mastros, latinas e redondas e de armada [...]. Importavam 
entre 50 a 70 mil reais.». 

Fig. 3 – Esboço de caravela com velame latino, identificado
no Sprital do Espírito Santo dos Mareantes (século XVI?)18

14 NOGUEIRA, 1991: 32
15 PAULO, 1992: 23
16 2001: 49
17 2001: 51
18 SERRÃO, 1978
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Também através da arqueologia, se encontram documentadas evidências do 
apreço dos mareantes sesimbrenses pelas caravelas, nomeadamente no decurso de 
trabalhos de escavação efetuados no Hospital do Espírito Santo dos Mareantes, da-
tado de finais do século XV, no interior do qual foram identificados diversos grafitos 
de embarcações.19 

Ao nível da navegação de caravelas sesimbrenses para portos localizados 
Além-Mar, em finais do século XV, encontram-se documentadas, entre outras, as 
presenças da Estrelim da Flandres, no Senegal, e da Santo António, em Larache, a 
qual possuía uma tripulação composta por 30 homens20.

Para o século XVI possuímos, igualmente, referências da existência da cara-
vela S. Miguel (1521); da Espírito Santo (1538); da S. João (1582); da Santa Catarina; 
da Nossa Senhora da Vitória (1566); da Nossa Senhora do Monte Sião (1566), e da nau 
Santo António, referindo Joaquim Guerra21 que os citados navios traficavam ouro da 
Mina, âmbar, escravos, pescado, trigo e alfarroba proveniente do Algarve.

Ao nível dos pilotos e mareantes, de acordo com o Livro I de Registo da Câma-
ra de Sesimbra (1588-1633)22, encontram-se referenciados, para finais do século XVI, 
187, assim como cerca de 70 caravelas de alto-mar registadas no porto da vila23, as 
quais foram armadas para destinos tão distintos como Brasil; Índia; S. Tomé; Cabo 
Verde; Angola; América, entre outros24. 

Durante o século XVII, de acordo com Rafael Monteiro25, encontra-se his-
toricamente documentada a existência de 79 mareantes e de 25 no XVIII, podendo, 
contudo, este número ser muito superior. 

Ao longo dos século subsequentes as navegações de longa distância ter-se-ão 
reduzido e, progressivamente, desaparecido, ao ponto de se perderem na memória 
dos próprios sesimbrenses.

Contudo, a prática da pesca nos piscosos mares de Sesimbra, tal como os 
apelidou Luís de Camões, em 1572, nos seus Lusíadas, foi-se desenvolvendo, tendo, 
até meados do século XX, as barcas e as armações fixas dispostas ao longo da costa 
desempenhado um papel fundamental, não só ao nível da captura de pescado, mas, 
também, para a perpetuação da sua náutica. 

19 SERRÃO, 1978
20 GUERRA, 2001: 57
21 2001: 53
22 MONTEIRO, 2001: 43
23 NOGUEIRA, 1991: 31
24 GUERRA, 2001: 83
25 2001: 43
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Navegação Costeira, métodos e técnicas
Na sua mais emblemática obra, “Os Pescadores”, refere Raul Brandão26, a 

propósito do pescador de Sesimbra que «não conhece a agulha de marear. Regula-se 
pelas estrelas e pela malha encarnada da serra. Lá fora, quando veem o cabo ao nível 
de água, dizem que estão no mar do cabo raso, e, quando o farol desaparece, estão no 
mar do cabo feito. Conhecem a costa a palmo: o mar novo, que dá o peixe-espada, o 
mar da regueira, que dá a pescada, o mar da cornaca, que dá o goraz e o cachucho, e o 
do rapapoitas, que dá os grandes pargos, conhecidos por pargos de morro.». 

Com efeito, e tal como se pode depreender pelo citado texto, os pescadores 
sesimbrenses fariam, em inícios do século XX, uma navegação costeira, ou de cabo-
tagem, consistindo esta numa das mais antigas práticas náuticas levadas a cabo 
pelos mesmos, cujo conhecimento foi sendo transmitido de geração em geração. 

Neste domínio, o rumo e estima seriam igualmente utilizados, sobretudo por 
comparação com a distância percorrida entre a baía de Sesimbra e o Cabo Espichel, 
a qual seria exatamente de 5 milhas. Obtida esta referência, seria, pois, possível cal-
cular, de forma mais ou menos exata, as milhas percorridas no decurso do restante 
trajeto.   

A navegação junto a terra implicava dominar a orientação pelas marcas de 
terra, ou seja, através de pontos de referência definidos na costa, os quais poderiam 
consistir numa rocha, numa casa ou, inclusivamente, no Farol do Cabo Espichel. 
Sempre que a visibilidade era reduzida utilizariam, igualmente, a Estrela do Norte. 

Fig. 4 – Barcos de pesca na baía de Sesimbra
em inícios do século XX (Arquivo Municipal de Sesimbra)

26 1923: 66



82

Ao contrário da informação facultada por Brandão, os pescadores de Sesim-
bra conheciam a agulha de marear, possuindo, regra geral, cada barca, um destes 
instrumentos, os quais seriam utilizados apenas em casos de extrema necessidade, 
como, por exemplo, a já mencionada falta de visibilidade.

Outro instrumento amplamente usado pelos sesimbrenses seria a sonda 
manual, a qual permitira identificar o tipo de fundo, bem como a profundidade que 
determinado mar apresentava, de acordo com o objetivo de encontrar o pesqueiro 
pretendido.  

Um dos principais fatores que sustentaria a prática da navegação costeira 
consistiria no facto de os pesqueiros localizarem-se, na sua grande maioria, entre 6 
e 7 milhas da costa, facto que potenciou o seu aperfeiçoamento.

Contudo, e tal como referido, é sabido que mareantes e pilotos sesimbrenses 
navegaram, pelo menos até ao século XVIII, para costas tão distantes como o Sen-
egal ou o Brasil, pelo que, ainda que perdidos nas brumas da memória, alguns mé-
todos e técnicas associados à navegação oceânica mantiveram-se, sendo, contudo, 
aplicados à costeira, tal como iremos, em seguida, demonstrar. 

Neste âmbito, a título de curiosidade, importa referir o caso da barca “Maria 
Otília”, a qual, em meados da década de 60 do século XX identificou um pesqueiro 
a Norte de Sines, a cerca de 40 milhas de Sesimbra, denominado Pedra Verde, tendo 
havido foguetes na praia quando a mesma zarpou para o citado pesqueiro, tendo 
esta navegação sido encarada pelos pescadores como um verdadeiro feito épico.

A orientação astronómica - o uso da Polar
Tal como anteriormente referido, a navegação nas águas sesimbrenses propi-

ciava aos seus pescadores uma relativa segurança, considerando a proximidade dos 
pesqueiros da costa, bem como as privilegiadas condições geográficas da mesma.

Contudo, em alguns casos, esta navegação era dificultada por condições de 
visibilidade adversas, nomeadamente neblinas ou nevoeiros fortes, pelo que se tor-
nava necessário o recurso a outras formas de orientação.

Neste domínio, e uma vez que a pesca era, sobretudo, praticada durante a 
noite, a estrela Polar consistiria num dos principais pontos de referência utilizados 
pelos pescadores sesimbrenses.

Não sendo utilizado qualquer instrumento para a observação do astro, este 
seria somente encarado enquanto ponto de orientação, uma vez que bastava segui-
lo para atingir terra. 

De facto se, por exemplo, a embarcação estivesse voltada para Leste, bastava 
observar a direção em que o mesmo se encontrava, e dar uma guinada de 90º para 
rumar a terra.

Além da Polar os pescadores de Sesimbra saberiam, igualmente, reconhecer 
a maioria das estrelas observáveis a partir da costa, podendo, tratar-se este de um 
conhecimento herdado das navegações oceânicas iniciadas em torno do século XV.
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A utilização da agulha
Tal como acima referido, e contrariamente ao indicado por Raul Brandão, os 

pescadores de Sesimbra conheciam efetivamente a agulha de marear, sendo, con-
tudo, a mesma utilizada, apenas, quanto a falta de visibilidade das marcas de terra 
assim o exigia.

Empregue, muito provavelmente, desde o século XVI, num momento em que 
as navegações oceânicas se tornaram uma constante para pilotos e mareantes ses-
imbrenses, a mesma consiste num dos mais importantes e antigos recursos de ori-
entação utilizados pelos pescadores. 

Com efeito, a coleção de agulhas de marear que o Museu Marítimo de Sesim-
bra possui nas suas reservas, atesta esta utilização, encontrando-se a mais antigas 
das quais patente na figura 5, datando a mesma da primeira metade do século XX.

De acordo com as informações facultadas pelo Arrais Domingos da Luz Cor-
reia, em meados do citado século, a maior parte dos pescadores de Sesimbra pos-
suiria uma agulha nas suas embarcações, tendo os conhecimentos inerentes à sua 
utilização sido transmitidos de geração em geração.

A este propósito importa, igualmente, referir que não seriam utilizadas quais-
quer cartas náuticas ou outra referência escrita a rumos. 

Fig. 5 – Agulha de Marear (Reserva do Museu Marítimo de Sesimbra)
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A sonda manual 
Tendo por principal ponto de orientação as marcas de terra, a sonda seria 

outro dos instrumentos de uso comum por parte dos pescadores sesimbrenses, a qual 
permitira identificar não só a profundidade do mar em que se encontravam, mas, 
também, definir qual o tipo de fundo, descortinando, desta forma, se se teriam, ou 
não, alcançado o pesqueiro pretendido. Para este efeito, além da sonda, seria, igual-
mente, deitado ao mar um pequeno ferro com sebo. 

Em situações de pouca visibilidade, o instrumento consistiria num precioso 
auxiliar para a aterragem, uma vez que permitiria inferir a proximidade de uma deter-
minada embarcação em relação a terra. 

Fabricada em metal, possuía, regra geral, um cabo com aproximadamente 
300m de cumprimento, sendo utilizado manualmente fora de borda.

Secularmente usada pelos pescadores sesimbrenses, é crível que a sonda seja 
conhecida, pelo menos, desde os séculos XV ou XVI, momento de que datam as 
primeiras referências ao citado instrumento27.

Pesqueiros e Marcas de terra  
As marcas de terra consistiam, até à década de 70 do século XX, momento em 

que ocorreu o aparecimento do GPS (Global Positioning System), na principal fonte 
de orientação para os pescadores sesimbrenses.

Traduzindo-se por uma combinação de pontos localizados em terra, a que cor-
responderia um determinado pesqueiro, estas marcas permitiriam, também, a orien-
tação ao nível da navegação costeira.

O conhecimento e a capacidade para identificar estas marcas seria fundamen-
tal para o sucesso da pescaria, sendo a localização das mesmas transmitida de pais 
para filhos.

Com efeito, e considerando que, nos nossos dias, somente um reduzido núme-
ro de pescadores se recorda de algumas das seculares denominações, conseguimos 
apurar a existência das seguintes marcas de terra:

- Farol do Cabo Espichel;
- Arcanzil; 
- Arcanzil de Leste; 
- Roda da Oliveira;
- Malha Encarnada; 
- 3 Milhas; 
- Meia Velha.

27 PEREIRA, 1996: 31
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Combinadas de acordo com um sistema de triangulações, algumas seriam de 
conhecimento restrito, ficando, em alguns casos, a sua localização confinada a uma 
determinada família de pescadores.    

No que se reporta aos pesqueiros, estes dispunham-se ao longo da costa, sit-
uando-se, na sua maioria, entre as 6 e as 7 milhas, podendo, contudo, atingir as 20.

Na sua Monografia de Sesimbra28, publicou Hernâni de Barros alguns dos mais 
utilizados pesqueiros utilizados, em 1935, pelos pescadores sesimbrenses, nomead-
amente: “Bombaldes”, “Marquinhas”, “Mar Novo”, Garçone”, “Canto D`Agua”, 
“Mar de Ferro”, “Mar dos Ursos”, “Pistarola”, “Castelo à Mula”; “Fundura do 
Mar”; “Regueira”; “Coroa Nova”, entre outros.

Em consonância com o citado autor29: «Quási se pode afirmar que não há par-
cela das águas ou trecho da costa que não tenham sido baptizados», pelo que pode-
mos inferir o aprofundado conhecimento que os sesimbrenses teriam das suas águas, 
facto comprovado por séculos de acumulação de experiência e conhecimentos. 

4. A sinalização das Artes de Pesca
Em meados do século XX, a grande maioria das artes de pesca praticadas em 

Sesimbra traduziam-se por covos, alcatruzes, redes de emalhar, e espinhel, as quais 
necessitavam de sinalização permanente. 

Neste domínio, até à década de 70 do século XX, momento em que surgiu 
o GPS, eram identificadas com recurso a boias flutuadoras, elaboradas a partir de 
cabaças, esferovite ou cortiça.

Permanecendo, normalmente, a “pescar” de um dia para o outro, a sua local-
ização seria identificada através do alinhamento de determinadas marcas de terra, 
sendo, para o efeito, marcada a primeira cabaça a ser deitada ao mar, apresentando 
esta uma cor diferente das restantes, sendo denominada por caveira.

28 1941: 207
29 1941: 207
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Fig.6 – Esquema do Espinhel30

No que se reporta ao espinhel, caso o citado processo durasse, apenas, algu-
mas horas, seria preso um submarino à arte. Consistindo numa estrutura retangular 
de madeira que apresentava 50 cm de cumprimento por 30 de largura, possuía um 
fogacho no topo, para que pudesse ser visto à distância, sobretudo durante a noite.

Atualmente, as artes de pesca são sinalizadas com recurso a GPS, podendo, 
contudo, ser identificadas através de um sinalizador por satélite, tendo esta tecnolo-
gia originado o abandono das antigas técnicas. 

A navegação com condições meteorológicas adversas
Ainda que a baía de Sesimbra possua uma localização privilegiada, durante 

o período de Inverno, as recorrentes tempestades fizerem com que, e ainda que 
pontualmente, os pescadores se adaptassem à navegação com condições adversas.

Neste domínio, a técnica mais comum seria a navegação à via, ou seja, a fa-
vor do vento, uma vez que, caso o vento soprasse de Sul ou de Sudoeste, este seria 
favorável ao rumo para terra.

Uma outra manobra utilizada seria a navegação à capa, a qual consistia em 
aproar a embarcação contra o vento, sendo a mesma utilizada, sobretudo, quando as 
embarcações se encontravam a distantes da costa, até que o vento amainasse e estas 
pudessem navegar à via para Sesimbra.

30 CRUZ, 1966: 26
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No entanto, a navegação com condições meteorológicas adversas seria uma 
excepção, e não uma regra, uma vez que, até finais da década de 60 do século XX, o 
grosso da frota sesimbrense seria composto por embarcações de madeira, as quais 
não excederiam os 12 m de cumprimento.

Fig. 7 – Barca típica de Sesimbra em meados do século XX 
(Foto Arquivo Municipal de Sesimbra)

A transição para a navegação oceânica.
Em finais da década de 60 do século XX, inícios da de 70, a vila de Sesimbra 

assistiu ao esgotamento dos bancos pesqueiros de peixe-espada branco localizados na 
sua costa, facto que obrigou os seus pescadores a procurar novas alternativas.

Neste domínio, em inícios da década de 70, foram iniciadas as primeiras in-
cursões, por parte dos sesimbrenses, aos bancos de pesca localizados entre 120 e 
200 milhas marítimas a Oeste do Cabo de S. Vicente, nomeadamente o Gorringe, o 
Amper e o Josefine, entre outros.

(Re)iniciava-se, desta forma, a prática da navegação oceânica, de que foram 
pioneiros os arrais António “da Estrudes”, proprietário do barco Pérola Dourada e 
António Anacleto, proprietário de uma embarcação homónima.

Num primeiro momento, a náutica costeira praticada nas águas sesimbrenses 
foi aplicada às navegações para os citados pesqueiros, ainda que sofrendo pequenas 
alterações. De facto, a navegação para os mesmos era feita junto à costa portuguesa, 
sendo que, chegados ao Cabo de S. Vicente, fariam rumo estimado para Oeste, com 
recurso à agulha, utilizando a sonda para identificação do banco pesqueiro.
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A falta de experiência e conhecimento em relação aos citados mares, originava 
a que alguns Mestres não conseguissem localizar os pesqueiros, podendo este proces-
so demorar horas ou, inclusivamente, dias.

Desconhecendo, até este momento, noções como a latitude ou a longitude, terá 
sido a partir de então que se iniciou a aplicação das primeiras cartas náuticas, sendo 
a utilização da agulha efectuada através de quartas, correspondendo cada uma das 
quais a 22,5º.

De acordo com o Mestre João Conceição, até ao aparecimento dos primeiros 
aparelhos electrónicos de navegação, em finais da década de 70 do século XX, de 
que podemos destacar o radiogoniômetro, nenhum pescador se atrevia a fazer o rumo 
directo entre Sesimbra e os citados bancos pesqueiros, considerando o risco que a 
viagem implicava.   

Fig. 8 – Carta Náutica de finais da década de 70, assinalando os bancos
de pesca localizados entre 120 e 200 milhas marítimas a Oeste do Cabo de S. Vicente 

No início da década de 80 do século XX, com a introdução da formação aos 
pescadores e a formação teórico-prática dos primeiros Mestres do Alto, a navegação 
oceânica em Sesimbra sofreu um amplo desenvolvimento, navegando, atualmente, 
os seus pescadores para mares tão distantes como Canárias, Cabo Verde ou Canadá.
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7. Considerações Finais

Consistindo numa prática milenarmente documentada em Sesimbra, a pesca 
levou a que, ao longo dos séculos, os seus pescadores desenvolvessem técnicas náuti-
cas adaptadas às condições geográficas da região, tendo a mesma, em torno do século 
XV evoluído para uma navegação oceânica.

Com o declínio da expansão ultramarina, o número de pilotos e mareantes de-
caiu em finais do século XVII, inícios do XVIII, tendo a náutica sesimbrense passado 
a cingir-se, quase exclusivamente, à navegação costeira. 

Neste domínio, a Ars Náutica sesimbrense compunha-se pela navegação 
costeira, por rumo e estima, orientando-se os pescadores através das marcas de terra 
e da estrela do Norte.

Utilizando instrumentos como a sonda ou a agulha de marear, esta náutica, a 
qual foi aperfeiçoada ao longo de séculos, não terá sofrido alterações significativas 
até à década de 70 do século XX, momento em que apareceram os primeiros aparel-
hos eletrónicos de navegação, cuja adoção foi motivada pela necessidade de pescar 
nos longínquos pesqueiros localizados entre 120 e 200 milhas do cabo de S. Vicente.

Actualmente, ainda que muito residualmente, os conhecimentos seculares de 
navegação costeira ainda são utilizados por alguns pescadores de avançada faixa 
etária, pelo que, urge preservar este valioso leque de conhecimentos náuticos, os 
quais se encontram intrinsecamente associados à própria história da expansão maríti-
ma portuguesa. 
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Resumo
Pretende-se com este estudo abordar a evolução da ocupação humana 

no vale de Sesimbra, desde os seus primórdios pré-históricos até à atualidade, 
versando neste percurso cronológico não só o entendimento da relação do lugar 
com os momentos históricos, desde a génese proto urbana até à coeva urbanidade, 
mas também, explorar a influência desta relação no spiritus loci da comunidade de 
Sesimbra, ao longo do seu extenso percurso de identidade na epopeia civilizacional.

Palavras-Chave: Ocupação humana; vale de Sesimbra; percurso cronológico.

Abstract
The aim of this study intends to aboard the evolution of human occupation 

in Sesimbra valley, from its prehistoric beginnings to the present day, dealing 
with this chronological route not only understanding the relationship of the place 
with the historical moments, since the proto urban genesis to coeval urbanity, 
but also, explore the influence of this relationship in the spiritus loci of Sesimbra 
community, along its extended path of identity in the civilizational epic.

Key words: Human occupation; Sesimbra valley; chronological route.

Insculpida no maciço calcário da Arrábida, a enseada que alberga a baía 
de Sesimbra localiza-se na base meridional de um vale aprofundado pelo Atlân-
tico, contexto que lhe confere particularidades únicas, defendido dos principais 
quadrantes de ventos, com riquezas minerais nas encostas, apto de terrenos férteis 
oportunos à flora arbórea e arbustiva, pois por esta comba pendiam várias ribeiras 
que desaguavam no areal, numa ambiência de angra natural por entre arribas escar-
padas, porto seguro na orográfica oceânica arrábida. O povoamento apresentou-se 
neste profundo vale disposto em anfiteatro, numa evolução sequencial da serra para 
o mar e do mar para a serra, em que a progressão urbana envolveu na planura do 
sopé ou na cumeada, com distintas soluções para vencer os escarpados naturais à 
medida que se estabelecia.
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Os mais antigos dados arqueológicos sugerem a ocupação pré-histórica dos 
cumes sobranceiros à baía, do Neolítico no sítio do atual Castelo ao III milénio no 
achegado Outeiro Redondo, primevo testemunho proto urbano num pequeno cabeço 
onde se acolhiam modestas habitações de traço irregular, erigidas em aglomerados 
de pedra e dispostas numa açoteia girada a sul, com ajustados arruamentos a ligar 
recintos habitacionais com áreas funcionais. O povoado perdurou entre 2800 e 2200 
anos a.C, circundado por um alinhamento de encostas abruptas que cingiam uma 
muralha austral, com a comunidade dedicada à agricultura, pastorícia e caça nos 
férteis terrenos por sob o outeiro, mediados pela proximidade de um caudaloso ribei-
ro que descia a nava abrupta até à orla oceânica, localização oportuna também para 
o comércio atlântico, com o povoado na sua ocupação final a evidenciar modelos 
mais complexos, ligados à produção cerealífera, tecelagem e metalurgia do cobre.

Mais tarde, a historiografia reviu a ocupação deste território por outros povos, 
dos cempsos, citados no Cepresicum Iugum1 da «Ora Marítima» de Rúfio Avieno, 
baseado num périplo massaliota do século VI a.C, aos sárrios dos séculos V e IV a.C, 
noticiados por Florián de Ocampo na «Coronica General de España» de 1543. Daqui 
se torna sugestiva uma génese toponímica de Sesimbra, Cempsimbriga, a povoação 
dos cempsos, embora se referencie a Zimbra celtibera contemporânea da presença 
fenícia e ulterior grega, ou a Zambra associada a Cisimbrum como localidade da anti-
ga Hispanae identificada por Filipo Alexandrino no «Lexicon Geographicum» de 1670.

1 Depois Promontoriu Cempsicum, o promontório dos cempsos.

Foto 1 – Vestígios de estruturas habitacionais no povoado pré-histórico 
do Outeiro Redondo, por sobre o vale de Sesimbra. 2016 | Autor.



95

É na época romana que se recobram vestígios, terrestres e marítimos, de 
ocupação na baía de Sesimbra. Na frontaria atlântica surgiu um núcleo de cetárias 
dos séculos I-III, elevado num cerro frente ao areal e sobre um aquífero que des-
cia do vale, onde se preparavam produtos conserveiros à base de molúsculos e de 
peixes, depois vertidos para amphorae, numa época em que no litoral da Lusitânia 
se firmava uma economia do mar, com este núcleo conserveiro e respetiva povoação 
confinante, a funcionarem na baía abrigada e abundante em água potável, num mar 
piscoso e numa enseada propícia a fundeadouro para as embarcações abastecidas 
nos núcleos produtores da orla do Sado, que ao longo da costa da Ibéria, seguiam 
nas rotas marítimas imperiais.

Desde então os registos históricos não proveram certezas quanto ao povoa-
mento do lugar, pois a investigação arqueológica identificou na estância das cetárias 
uma presença de transição para a Alta Idade Média, com vestígios de feição visigótica 
e dos primórdios da presença islâmica, na primeira metade do século VIII, reflexo 
de uma ocupação que, além da mítica Shazambrah, resultou da apropriação do terri-
tório pela conquista omíada e colonização islâmica, mercê das condições singulares 
propiciadas por abundantes linhas de água e uma espaçosa baía, com recursos para 
a agricultura e pastorícia como também para a pesca e passagem naval no Atlântico.

A fiança desta ocupação provinha de uma torre, sobranceira na cumeada, 
atalaia na superior planura com extensa linha visual, pois este limite marítimo per-
manecia, nos séculos VIII-IX, posição fronteiriça emiral às investidas dos reinos 
cristãos do norte e ao perigo costeiro dos vikings. Tal entrecho regulou um centra- 
lismo territorial de reforço da esfera militar atlântica da Arrábida, com a evolução de 
estruturas defensivas nesta raia militarizada até que, em finais do século X, ascende 

Foto 2 – Trabalhos de identificação de vestígios arqueológicos no núcleo 
de cetárias na frente atlântica da vila, na avenida da Liberdade. 2008 | CMS.
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nova dinastia magrebina, os almorávidas, que impuseram uma visão fundamenta- 
lista e mais bélica expressa no ribat, o convento fortificado, e nos murābit, guerrei-
ros santos defensores do Islão.

É reforçado o cabeço sobre o vão, onde se implantou um hisn, reduto de 
vigilância das rotas oceânicas e de operação aguerrida no planalto, fortificado por 
cerca adossada à primitiva torre e guarnecido por guerreiros, amparados por um 
povoado que ao longo da cumeada manteve, até ao século XII, uma comunidade 
marcada por um quotidiano de simplicidade e de plena integração nos valores 
culturais e materiais islâmicos. Tal realidade marcou nessa centúria a divisa maríti-
ma e terrestre entre islamitas e cristãos, pois na sucessão do segundo período taifa, 
D. Afonso Henriques investe em 1147 na conquista de Lisboa, Almada e Palmela, 
e em 1151 de Alcácer do Sal, embora só arrebatada em 1158. Sisimbriam ficou isolada, 
cercada por mar e cerceada por infiéis, território apartado das principais rotas ter-
restres e um promontório inóspito na serra rodeado por extensa floresta, que ao não 
causar temor, suscitou um pacto entre poderes que escusou a conquista do território.

Porém em 1165 tudo muda, o rei conquistador lançou-se em presúria so-
bre o hisn, conquistado em fevereiro, com o litoral desacautelado face às incursões 
navais do novo poder almóada, instabilidade premonitória da primeva investida 
califal de 1184 até Santarém e, da segunda em 1190-1191 que recuou a fronteira à 
margem do Tejo, com Sisinbriam, segundo a crónica de D. Sancho I, a sofrer dano no 
alcácer, sem esclarecer se premeditado pelas gentes em fuga ou pela surtida almóada. 
A acometida muçulmana suscitou o ermamento da terra, abandonada pela gente 

Foto 3 – O traçado do castelo e sua torre de menagem, seguiram 
as fundações da primitiva atalaia e do hisn islâmico. 2009 | Autor.
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cristã mas mantida pela comunidade islamizada, o que motivou a reconquista lusa 
volvidos alguns anos, pois se a ocupação árabe não se traduziu na militarização 
desta região, a preocupação de sustentar a nova presença firmou o repovoamento. 
D. Sancho I em 1199 concede permissão a francos para ocuparem Sisinbriam e, em 
agosto de 1201 atribui foral aos “populatoribus de Sesimbria tam presentibus quam 
futuris”, compromisso de defesa e povoamento deste finis terrestre e limes marítimo 
por uma comunidade que integrava francos, portugueses e árabes.

Foi recuperado o antigo reduto castelejo para segurança da comunidade e 
do termo, num momento em que recobram as algaras navais almóadas, entre 1203-
1210, numa escalada bélica onde a torre de menagem altaneira se assumiu sobre o 
conjunto urbano, ao qual D. Afonso II em 1218 confirma o foral e, mais tarde, D. 
Sancho II em 1236 doa a vila e o castelo à Ordem Militar de Santiago, definitiva 
medida de consolidação territorial que aligeira o ónus do rei na defesa e povoa-
mento, agora suportado pelo novo senhorio. A ocupação do lugar no século XIII 
caucionou a povoação sob o castelo, centro administrativo e demográfico de um ter-
ritório maioritariamente rural, com uma pequena comunidade marítima ligada ao 
contíguo areal, em que o controlo do alcácer vigiava o vale com a sua baía oportuna 
a incursões marítimas e extensos planaltos raianos.

Com D. Afonso III assiste-se à disseminação das cercas vilãs e à renovação 
de vários castelos, momento em que se fundamenta a póvoa marítima da Ribeira de 
Cezimbra, dependente do cume castelejo, quando em 1252 a igreja de Sancta Maria 
do Castelo auferia de rendimentos provenientes do mar. Na afirmação do seu poder, 

Foto 4 – Testemunho da antiga barbacã de defesa da porta do Sol, 
ladeada por cubelos, na principal entrada da vila medieval. 2007 | Autor.
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o monarca instituiu em Cezimbra alcaide de mar2 com jurisdição sobre os homens 
da póvoa, os quais integrava nas missões de costeira, tradição que se perpetua em 
1282, já com D. Dinis, consolidada a missão do alcaide de mar neste território marí-
timo então sob as sombras administrativas do rei, da comenda e do concelho. O 
risco das incursões islamitas vindas do suão atlante tornou imperativa uma tripla 
entente de intervenientes, das hostes reais aos freires da ordem militar e à milícia do 
concelho, realidade que no vale formou um singular triângulo de poder.

Na Sisinbria do século XIV, a Ordem Militar de Santiago inscrevia um comen-
dador cavaleiro e um companheiro, que tinham a seu cargo cavalos, armas e quatro 
homens de serviço, sustentados pelas rendas locais. O alcaide do mar tinha um 
quadro de gente de serviço composto por espadeleiros, proeiros e petintais, mais 
tarde alcaides das galés e arraizes. Ao concelho cabia providenciar os recursos 
humanos e materiais, fossem terrestres na missão da Ordem ou no arraial real com 
cavaleiros vilãos, peonagem e besteiros do conto3, fossem marítimos na defesa da 
costa e nas galés da costeira com remadores, marinheiros e marinheiros do conto 
nas vintenas do mar4.

2 Martim Eanes, nomeado pelo rei como alcaide do mar e da terra, estabeleceu alcaide de mar em Cascais e 
em Sesimbra e, implementou a costeira como missão embarcada de vigia da costa.
3 Após 1331, D. Afonso IV constituiu o corpo de besteiros do conto recrutados nas terras do reino para em 
guerra servirem nas suas hostes, mais tarde, em 1436, foram arrolados em Sesimbra 20 besteiros.
4 O recrutamento de gentes nas póvoas marítimas para serviço nas vintenas do mar iniciou-se em 1359, no 
reinado de D. Pedro I, com o arrolar de 20 homens para serviço na armada do rei. 

Foto 5 – Remanescentes traços da estrutura urbana da vila intramuralhas, 
após os trabalhos de restauro realizados no Castelo 

na década de 1940. S.d (déc. 1940) | AMS|EFHAM.D.E.06.05.foto 1.
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Registava a Ordem Militar em 1318, entre as suas várias propriedades, o 
“castrum et villa de Sisinbria”, vila muralhada com torres e muros, áreas urbanas e 
terras de cultivo, em que no cume da comba o contorno da cerca vilã acompanhava 
o desenho topográfico desde o castelo no topo, onde se aninhava a vila, sob um 
esboço urbano em forma de espinha orientado de nascente para poente, onde se 
entroncam ruas menores de pavimento irregular e de degraus talhados no aflo-
ramento rochoso e, em que a igreja indicava o centro do burgo para onde confluíam 
ruas, pelas quais se chegava às duas cisternas, ao lagar de azeite, às covas do pão 
escavadas no solo, ao açougue, à casa da câmara ou ao esprital, pequenos circui-
tos ladeados por casas de piso térreo e de primeiro andar, dispostas nos terrenos 
nivelados ou disseminadas por socalcos na encosta a sul. No sopé do vale, a póvoa 
explanava-se frente ao areal num plano que confluía para o seu interior, sem mura- 
lhas protetoras que não as paredes das habitações e as arribas que ladeavam a angra, 
com as habitações a exibir pisos térreos de serventias comuns e onde a ausência de 
edifícios simbólicos, pautava a disposição de ruelas estreitas cortadas por alguns 
largos, cerrada ao mar com as suas inclemências mas dependente dos terreiros de 
varação e estaleiros de apoio naval.

A estabilidade da fronteira atlântica no final do século XIV foi agravada com 
a última guerra fernandina, sobretudo após 1381 com a aniquilação da frota nacio- 
nal, facto negativo na defesa litoral. Na crise dinástica de 1383-1385, o ano de 1384 
pautou o envolvimento de Sezimbra, com o castelo a servir de refúgio às hostes 
do Mestre que escaramuçavam os invasores, para que no final do cerco a Lisboa e 
Almada, a armada castelhana empreendeu surtida sobre Sezimbra e a sua póvoa, 

Foto 6 – Troço do antigo caminho que descia desde o burgo 
medievo muralhado, pelo vale, até junto ao mar. 2009 | Autor.
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distante do refúgio do castelejo e sem arqueação naval para ripostar. A reconstrução 
da estância costeira iniciou com edifícios de caráter mais retraído, mas a sua posição 
de ancoradouro natural e de mares piscosos levou à sua crescente afirmação, sustida 
numa elite guerreira e mercantil, espaço privilegiado para a elevação económica e 
social nos alvores do século XV com o aumento dos fluxos comerciais e piscatórios, 
a par dos benefícios reais, concorde ao expansionismo marítimo na costa ocidental 
africana e arábica.

Sezimbra assumiu-se como porto de gente para as armadas, mar de pesca 
e fundeadouro nas rotas atlânticas, porém o antigo burgo castelejo decaía, com o 
reinado de D. Duarte a representar charneira final do povoado medievo, para ao 
invés, assistir-se à gibosidade da comunidade marítima a quem o rei apelidou de 
“pescadores da nossa villa de Sezimbra”. Com D. João II e até D. João III, procurou-se 
fixar moradores no burgo amuralhado, tornado couto de homiziados, insistência de 
povoar a região e conservar a fortificação numa época em que o principal espaço 
urbano tinha fluído para junto do mar. No ano de 1516, aquando da visitação a  mando 
do mestre da Ordem de Santiago, D. Jorge, foi noticiado o estado de desamparo a 
que a vetusta construção castelã se encontrava votada, com a leitura a frisar, com 
exatidão, a ruína do próprio paço do alcaide, edifício nobre que com a igreja, logra-
vam ainda regrar o quotidiano.

Em 1514 foi concedido novo foral à vila, código de posturas que confirma as 
normas do anterior foral mas, atualiza as práticas económicas e jurídicas ao mar e 
seus dividendos no núcleo portuário, onde entravam embarcações e pessoas, pro-
dutos da faina e bens comerciáveis. Cezimbra pontuava-se então por admiráveis 

Foto 7 – O espaço de poder municipal no novo núcleo urbano da vila de Cezimbra, 
o Paço de Concelho com a Pedra de Armas e o Pelourinho. S.d (déc. 1910) | AMS|EFHAM.D.E.01.foto 3.
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edificações que ampliaram o seu perímetro, da capela de S. Sebastião ao esprital 
do Espírito Santo, ambos de finais do séc. XV, da capela da Misericórdia de 1528 à 
igreja de Santiago de 1534. Também a afirmação administrativa exerceu-se coetânea 
através do simbolismo municipal do Paço do Concelho, da sua Pedra de Armas e 
do seu Pelourinho, instituídos no século XVI, embora numa sequência temporal 
datada da segunda metade do século, quando a póvoa da Ribeira passou a ser a vila 
de Cezimbra.

As «Ordenações Manuelinas» de 1512-1514 regularam a norma de construção 
com suas obras de corregimento e de repairo, de reformação e de fortificação, tra-
balhos a cargo de mestres que em Cezimbra se transpuseram em edifícios que 
adotaram a madeira como estrutura para coberturas e perfilado de telhas, fundações 
de pedra calcária por onde ascendiam paredes de alvenaria rebocadas e caiadas ou 
cobertas por azulejos. Quanto às restantes habitações, a madeira surgia na estrutura 
de cobertura e vigamento, com as fundações mais reduzidas ao nível do solo, por 
onde subiam paredes de alvenaria rebocadas com argamassas e por fim caiadas. Da 
teia medieval mais embrenhada e avessa ao mar, durava um circuito de arruamentos 
orientados pelo ciclo solar, ruas esconsas e sinuosas com becos e pátios interiores 
para vários edifícios, débil estrutura de edificado mas substancial proteção contra 
o velado oceano. 

Porém o século XVI evidenciou mudança, com novos arruamentos e 
habitações num sistema orientado sob xadrez este-oeste e sul-norte, que arejava as 
ruas e conferia dinâmica normativa ao espaço urbano, à medida que crescia pelas 
encostas do vale e, onde as ribeiras eram os pontos de limite. No seu núcleo mais 
arcaico, descortinavam-se residências e armazéns, áreas funcionais ao perímetro 
atlântico dispostas em terreiros e rossios, em que se tratava o peixe pelo pescador 
e pelo tailha peixe, ou onde também se traçavam embarcações pelos carpinteiros do 
machado e calafates num folgado estaleiro caraveleiro e de reparação naval, porto 
de cabotagem e de abastecimento às rotas marítimas num dos principais mares de 
pesca do reino, com seus proventos dirigidos para o mercado interno como para o 
externo, sobretudo para Espanha, como refere João Brandão em 1552 no «Tratado 
da Magestade, grandeza e abastança da cidade de Lisboa» e André de Resende em 
1593 no «De Antiquitatibus Lusitanae».

Não obstante este enriquecimento, noticia-se em 1523 testemunho preocu-
pante, por Fernão Pinto na obra «Peregrinação», pois pese embora o ascendente 
de Portugal como potência marítima, o perigo de piratas e corsários, islamitas e 
europeus, sobrepunha-se à cadeia militar, então dependente da milícia do concelho 
e sem uma hierarquia de carreira, pois só com D. João III se cria um exército na-
cional, o qual porém só alcançará cadeia metódica de comando com D. Sebastião e 
as suas «leis das ordenanças» de 1569-1570. Então, a defesa marítima dependia de 
dois cenários, um ativo associado às esquadras de costa e outro passivo sedeado nos 
fortes costeiros.

Em 1551, a principal linha de defesa de Cezimbra dependia das armadas de 
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guarda da costa, asseguradas pela população local que equipava os navios, com o rei 
D. João III a mandar armar três navios de 25 e 30 toneladas, para vigiarem esta costa 
até Sines. O risco para as comunidades litorais e a necessidade de proteção das ati- 
vidades piscatória e mercantil, motivou o estudo de fortificações junto dos princi-
pais portos, enquadrando-se aqui o debuxo da vila de Sezimbra, elaborado na década 
de 1570 para fortificação da vila e que, ainda hoje, persiste na incerteza da con-
strução desse traçado muralhado5. Em posterior planta de 1580, atribuída a Fillipo 
Terzi, surge na costa meridional da Arrábida a vila de Sezimbra, com uma fortifi-
cação de quatro baluartes identificada como forte de Ancon6.

Durante o domínio espanhol e pese embora os encargos tributários, é reco- 
nhecido o valor que o porto de Sezimbra e o seu peixe tinham, como registou 
Duarte de Leão em 1610 na «Descrição do Reino de Portugal», importante nas rotas 
de cabotagem pelo Atlântico e de longo curso pelo império ibérico, posição geo- 
gráfica que acoitou alguma penúria, quer com a ocupação espanhola quer com o 
aumento das incursões de piratas e corsários, sobretudo holandeses e ingleses, como 

5 Nos trabalhos arqueológicos realizados na frente marítima entre 2007-2008, foram identificados traços de 
muralhas que correspondem, em parte, ao debuxo gizado no século XVI.
6 O inicial estudo identificou a grafia de Ancua, sem associação na ortografia portuguesa, espanhola, italiana ou 
latina, enquanto a grafia Ancon, evidencia similitude nesses idiomas como angra abrigada, sendo igualmente 
um topónimo replicado numa angra junto ao Cabo Espichel, o mar de Ancão.

Plano 1 – Registo do mais antigo debuxo de planta conhecido para o núcleo urbano portuário 
de Sezimbra, de autor desconhecido, datado da segunda metade do século XVI. S.d (déc. 1570) | 

FBN|cart1079073|«A Vila de Sezimbra. Mappas do Reino de Portugal 
e suas conquistas collegiados por Diogo Barbosa Machado»|http://objdigital.bn.br.
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se regista no ataque de 1602, conhecido nas lutas navais anglo-espanholas como a 
«batalha da baía de Sesimbra»7, a que acresce as algaras de argelinos e turcos, como 
sucedeu em 1620. Pese embora estes fatores, o abandono do expansionismo ultra-
marino após 1580 teve reflexo positivo no aumento demográfico de Sezimbra, a qual 
nesse mesmo ano superou um surto epidémico, confinado no vale pela serra e pelo 
mar. Também a faina da pesca provou incremento nas armações na costa, como 
pela contínua atividade no tráfego de peixe, produtos comerciais e aportamento das 
rotas, realidade latente nos éditos reais de D. Filipe I que nomeou guarda-mor do 
porto com autoridade sanitária, ou de D. Filipe II que em 1608 confirmou a presença 
de médico.

Com a Restauração de 1640 e a prioridade de defesa da capital, foi reforçado o 
litoral de Cezimbra com novas fortificações, vigias para acossar o inimigo e controlar 
o acesso ao porto, suas rotas comerciais e bancos de pesca. Em 1642, sob iniciativa 
régia, foi projetada nova fortaleza no centro da baía, a fortaleza de Santiago, com as 
obras a decorrerem entre 1642 e 1649 e que, terão motivado a demolição do quar-
teirão habitacional frente ao mar, seguindo-se a construção em 1655, a poente, do 
forte de São Teodósio, e entre 1651-1653, a norte, o abaluartamento do castelo que 
em posição altaneira fechava a estrada vinda do vale. Além do perigo da armada 

7 Retratada em pintura a óleo do pintor neerlandês Hendrick Vroom, intitulada «Ataque a galera de tesouro 
espanhola», atualmente exposta na embaixada inglesa em Lisboa.

Foto 8 – Vestígios de fundações no interior da fortaleza, proposta de leitura do primevo quarteirão urbano 
quinhentista demolido, conforme estudo de sobreposição planimétrica. 2014 | Autor.
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espanhola, sobrevinha a ameaça do corso turco, com conhecimento suficiente da 
costa portuguesa para arriscar a rapina, sendo em Cezimbra documentado este am-
biente no render de um navio turco noticiado em 1646, a relatos de oficiais de 1655 a 
reportar a ameaça holandesa e o avistamento de navios turcos. Mais tarde, no início 
do século XVIII ergue-se muralha de defesa marítima, então no cenário bélico com 
França na encadeação da Guerra de Sucessão de Espanha, ocorrida entre 1703-1712.

Neste contexto, as tarefas marítimas, sobretudo a pesca, mantém-se como das 
principais atividades económicas da vila, como registou em 1751 Luís Cardoso no 
«Diccionario Geografico», realidade perpetuada em 1801 com Henrich Link na obra 
«Travels in Portugal, and through France and Spain». O ano de 1755 marca página 
sombria na história local com o terramoto, que na costa marítima foi acompanha-
do por maremoto, com a vila a acolher o duplo embate, confinada no sopé do vale 
calcário mas assente em terrenos argilosos face à insuflada invasão das marés, pelo 
que sofreu grande devastação como notícia em 1759 António Patto, nas «Memórias 
paroquiais da villa de Cezimbra», embora no lugar do velho castelo, sobre o cer-
rado calcário, não se percebesse maior ruína há que já existia, como sentia Jozé 
Figueiredo nas «Memórias paroquiais da Freguezia de Nossa Senhora da Consolação 
do Castello de Cezimbra». No prazo de poucos anos tudo foi reconstruído na vila, 
das muralhas da fortaleza às paredes e coberturas dos templos, edifícios emblemáti-
cos como a casa da Câmara ou as mais singelas habitações dos marítimos, valeu as 
competências de mestres pedreiros, carpinteiros e operários, que tinham em redor 
todos os materiais essenciais a tal feito.

Plano 2 - Pormenor do mapa elaborado em 1816 sobre a península de Setúbal, 
registando-se no limite setentrional a angra e o vale que acolhe a povoação de Cezimbra. 

1816 | AMS|«Carta Topographica Militar do terreno da Peninsula de Setubal».
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O início do século XIX marcou a imposição de uma nova realidade políti-
ca, acentuada pelas invasões napoleónicas, com Cezimbra ocupada em 1807 por 
um contingente do exército espanhol, sedeado em Setúbal e aliado do exército 
francês, porém abandonada em 1808. Alcançada a paz, não foram porém sanadas 
as divergências ideológicas que singraram entre a tradicional causa absolutista e os 
novos arautos da causa liberal, com Cezimbra favorável a D. Miguel e, pese embora 
o fim do conflito fratricida, a transição política propiciou a eclosão de momentos de 
convulsão social, pois a derrota absolutista fez migrar correligionários para o seu 
termo, de rendosos legados familiares rurais. Aos poucos, estes pelo seu ascendente 
polido e por uma rede de interesses, acabaram por alcançar nova proeminência 
embora sujeitos às medidas implementadas pelo governo liberal, logo em 1835 na 
reforma administrativa geral e municipal ou na lei que regulamentou a construção 
de cemitérios, o qual apartado da igreja paroquial de Santiago, foi criado no ano 
seguinte numa meseta topográfica superna ao templo, que no entanto não foi sufi-
ciente face ao surto de febre tifoide de 18578.

Na área económica, em meados do século o comércio marítimo era proemi-
nente eixo económico com representação comercial de várias nações, em que o nú-
cleo urbano apresentava um tecido de edifícios onde se vislumbravam construções 
dos séculos precedentes, quase sempre de piso térreo e de primeiro andar, com 

8 Com horrenda marca na vila, onde as condições geográficas contiveram o surto mas, foi necessário abrir vala 
comum para os falecidos, por sob o outeiro do Calvário, a nascente.

Foto 9 – Testemunho do cruzeiro no outeiro do Calvário, perpetuando a lembrança 
das vitimas da epidemia de 1857, sendo que em 1949 foi substituído por quebra do original. 2007 | Autor.
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função residencial. Em alguns quarteirões, apresentavam-se quintais interiores e 
pátios para acesso a diferentes residências, até que no final do século XIX, novas 
habitações ocupam áreas bem maiores, ganhando em altura espaço de edificação 
vital, o que faz a vila crescer para norte na comba, expressão visível da novel elite 
socioeconómica da indústria marítima.

À época, o mar era memorial via de escoamento do pescado para Lisboa, 
porém, se a posição costeira permitia boa comunicação, a demora dos percursos 
marítimos face às mais céleres comunicações por terra, tornavam a vila ponto 
descentrado. Então, os transportes terrestres eram efetuados por carroças e di- 
ligências dirigidas a Setúbal, a Cacilhas e ao Seixal, por onde se cruzava o Tejo até 
Lisboa, percursos apoiados por estalagens e cocheiras em estradas poeirentas, até 
que em 1876 no reinado de D. Luís, inaugura-se a estação telegráfica a ligar Sesim-
bra e, é aberta nova estrada para Cacilhas, a Estrada Real n.º 79.

Neste período, data de 1872 projeto para caminho-de-ferro a ligar Palmela a 
Cezimbra, alterado para conexão a Cacilhas mas que, nova alteração levou à sua não 
execução. As limitações que afligiam o acesso à vila, sobretudo para as carreiras de 
peixeiros, levou em 1899 a Câmara Municipal a construir praça próxima da estrada 
real, na entrada da vila, para estacionamento de carroças e serventia das carreiras. 
Também a inexistência de uma estrutura portuária moderna circunscrevia o desen-
volvimento, pelo que em 1896 a Câmara Municipal argumentou, junto do Governo, 
quanto à precisão de um porto de abrigo, o qual chegou a ter projeto.

Em finais do século a vila apresentava pululante atividade urbana, de fábri-
cas de conservas a oficinas de serralharia, cordoaria e estaleiros de construção na-
val, estabelecimentos comerciais, oficinas de ferradorias e cocheiras de aluguer de 

Plano 3 – Planta com o terreno e traçado para a implantação da praça para carroças, 
no extremo norte da vila próximo da estrada real n.º 79. 1897 | AMS|FCMS/L/B/09/Cx_03.
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trens, hospedarias e estalagens, farmácias, barbearias, lojas de fazendas, sapatarias e 
alfaiatarias, com a Administração do Concelho e a Câmara Municipal sedeadas no 
paço do Concelho, e a Delegação Marítima e Posto Aduaneiro na fortaleza. A aura 
de prosperidade foi transposta no espaço urbano em novéis edifícios, residências 
familiares apalaçadas da elite que detinha o controlo das armações de pesca e das 
fábricas conserveiras, os quais impuseram um modus arquitetónico contínuo, mar-
cados pela sua frontalidade e compostos por dois a três pisos, profusamente reves-
tidos de painéis azulejares e por adornadas decorações em ferro.

Assomada pela riqueza piscícola das costas da Arrábida, desde 1890 que se 
desenvolveu o ciclo da indústria conserveira em Cezimbra, com unidades fabris em 
destacados edifícios que ocupavam grandes áreas, construções padronizadas sem 
soberbo embelezamento mas que alteraram a fisionomia local, com o desbaste de 
encostas e cobertura de ribeiros, acolhendo em seu redor bairros uniformes do corpo 
de funcionários. Estes edifícios recorriam ao tijolo para a sua configuração, o que 
aligeirava o trabalho de construção e propiciava formas decorativas mais sóbrias, de 
matriz estandardizada, numa época em que a vila era também procurada por visi-
tantes na moda de ir a banhos, que utilizavam a praia indistintamente. No final do 
século, Cezimbra torna-se lugar de profundas dicotomias, onde se cruza um país pro-
gressista e um reino em convulsão, em que a posição geográfica assume-se profética 
limitação, confinada pelo vale face a centros urbanos vizinhos em pleno progresso.

À época, a via de comunicação atlântica registava, entre 1902 e 1906 a 
aportagem anual de 140 navios, que descarregavam géneros e carregavam peixe, 
assim, pelo mar se marcava o quotidiano e por este realizavam-se investimentos, 
como em 1901 com a projeção de novo varadouro de acesso ao areal. Em junho de 

Foto 10 – Testemunho de antigo complexo residencial de finais de novecentos, próximo 
do local da extinta fábrica conserveira Nacional, na rua Vasco da Gama. 2015 | Autor.
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1902 sobrevém funesto dia na história da vila com o incêndio da fábrica Nacional de 
Conservas, a grande estrutura industrial sedeada a nascente, que ficou destruída e 
ameaçou residências, não obstante, o século XX marcou o dealbar de novo ciclo na 
urbe, com a infraestruturação dos seus espaços, abastança económica e empreendi-
mento social, o que carreou novas necessidades pois registava-se elevado volume 
de propostas, de arruamentos a terreiros e largos, intercedida na necessidade de 
ordenar o crescimento suscitado pelas recentes construções. Em 1906 projeta-se 
novo cemitério no sítio do Calvário e, entre 1905 e 1907, surgem projetos para re-
pavimentação de arruamentos e largos, para no final da década despontar a rede de 
distribuição canalizada de água, concluída em 1910.

A revolução republicana ocorreu de forma branda em Cezimbra, com o novo 
executivo apoiante das classes mais pobres e opositor aos proprietários ligados ao 
anterior regime, o qual procurou compensar as necessidades vitais, pese embora a 
reduzida capacidade de financiamento, como a preocupação no abastecimento de 
água através de um conjunto de projetos, em 1914, para um marco fontanário no 
Jardim Público, um chafariz no largo da Fonte Nova ou um chafariz no largo do 
Município em substituição do pelourinho. Face às limitações no acesso terrestre, 
em 1912 as Câmaras Municipais de Setúbal, Seixal e Sesimbra apoiam a criação de 
percurso ferroviário, o qual acabou por não se concretizar e, na vila, destaque para 
o ambicioso projeto municipal de 1917, de construção da avenida 1.º de Dezembro, 
quando a qualificação da teia urbana e o crescimento fabril periférico conviviam 
com a cércea natural do vale de encostas e ribeiras. Este processo foi travado com a 
I Grande Guerra, desígnio político que em Sesimbra contou com o recenseamento 
para o contingente expedicionário e com a retoma da posição estratégica no Atlân-
tico, natural ancoradouro numa costa sob perigo da caça dos U-boat germânicos.

Imagem 1 e 2 – Propostas para criação de chafariz público no largo da Fonte Nova, 
no extremo poente da vila e, para o chafariz público no largo do Município, 

para substituir o pelourinho. 1914 | AMS|FCMS/L/B/10/Cx_01.
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Com o fim do conflito, a urbe acolheu novos projetos de intervenção urbana, 
em que a crescente necessidade de apoios aos banhistas levou, em 1923, a projeto 
para retretes públicas, retomando também o Município a precisão do molhe para 
proteção das embarcações, pelo que em 1920 se iniciam os trabalhos que se prolon-
gam até 1928, cerceados por alterações ao projeto e por vendavais que atrasaram 
a sua execução, com a ausência do porto de abrigo remediada por novos varadoi-
ros no areal. Também o caminho-de-ferro foi reatado na opção da via Cezimbra a 
Cacilhas e Setúbal, adjudicada em 1923 mas protelada na execução, até que em 1927 
acabou por fenecer. A década de 1920 registou porém melhorias nas acessibilidades 
ao vale, quando em 1926 a estrada nacional, no troço de ligação ao Fogueteiro, 
recebeu trabalhos de reparação que se prolongam, em 1929, até à vila, momento em 
que as empresas familiares de transporte transformam-se em empresas rodoviárias, 
para em 1927 ser atribuída a concessão de transporte de passageiros no percurso 
Sezimbra-Cacilhas, a qual será na década seguinte extensível às povoações rurais, 
evolução que face ao fluxo de turistas e visitantes levou, nos anos de 1940, ao inicio 
do aluguer de automóveis para passageiros. 

No final da década de 1930 são constituídas Comissões de Iniciativa e Turis-
mo, realidade que levou à definição da região da Arrábida como estância turística, 
a que se segue em 1937 o estabelecimento, em Sezimbra, da Comissão Municipal de 
Turismo. Na vila surgiram equipamentos culturais, caso do Salão Recreio Popular 
logo na década de 1920, a que acrescem estabelecimentos para visitantes como cafés 
e cervejarias, integrando o lugar os circuitos nacionais de visita. Já o início da década 
marca na vila novo ensejo, quando a estrutura urbana alcançou a periferia, apoiada 

Foto 11 – Perspetiva panorâmica da vila e sua frente atlântica em inícios do século XX, no limiar 
do vale com o oceano, varadouro no porto natural. S.d (déc. 1920) | AMS|EFHAM.D.B.05.foto 2.
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em novas soluções construtivas e no melhoramento da rede de esgotos, com uma 
das áreas de intervenção prioritária a ocorrer no campo da Misericórdia, com a 
cobertura do ribeiro epónimo. Outra vertente ocorreu na ligação da vila à angra da 
ponta do Cavalo, projeto de 1930 para prolongar o muro frente ao areal, concluído 
em 1934, a que acresce a fecho da Esplanada Atlântico iniciada em 1930 e, em 1935, 
o passadiço para peões entre as duas praias poentes. Perante a insistência da comu-
nidade e da administração do concelho, em 1938 o Ministério das Obras Públicas 
e Comunicações enquadra Sezimbra no plano de obras portuárias, porém o defla-
grar da II Grande Guerra inviabilizou o investimento, não obstante, o ambicionado 
progresso firmou-se com a contratualização da distribuição de energia elétrica que, 
em 1937, iniciou o abastecimento à vila.

O progresso avocado em 1934 com a lei dos «Planos Gerais de Urbanização»9, 
que delineou os princípios de gestão urbanística nas sedes municipais, repercutiu 
em Sezimbra, pelo seu valor cumulado de estância balnear de referência turística, 
a pertinência de reordenar o recinto urbano. Em 1938, o Município apresenta as 
intenções de urbanização para a vila, considerando uma via de comunicação central 
de norte para sul, uma via a marginar a praia e outra no acesso à encosta do Castelo, 
a par da regularização de largos e ruas.

 

9 Decreto-lei n.º 24:802, de 21 de dezembro de 1934, Diário do Governo, I Série, n.º 299.

Foto 12 – Vestígios do primevo sistema de saneamento de inícios do século XX 
que percorria o principal arruamento da vila, identificados nos trabalhos 

de saneamento realizados na rua Cândido dos Reis. 2008 | Autor.
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Perante as diretrizes legais e face às diretivas municipais, elabora-se o «Plano de 
Urbanisação da Vila», que previa a sua expansão para poente até ao futuro por-
to de abrigo, enquanto o tradicional agregado dava lugar a uma nova disposição 
ortogonal, mais funcional às aspirações turísticas. Porém a abordagem ficou pelo 
esquisso até que em 1945, o plano de urbanização toma novo rumo, com a definição 
dos principais eixos de acesso e de um anel exterior de circulação a serpentear 
o vale, destacado o eixo marginal paralelo ao mar, a que acrescia a utilização da 
rua Cândido dos Reis e de uma nova avenida pelo vale da ribeira da Misericórdia, 
expressão de um traçado de duplo T no circuito urbano, o qual requeria rasgar ruas 
e demolir habitações, acrescer nova urbanização a norte, a poente e na marginal, e 
intercalar espaços verdes com áreas de lazer.

Na sociologia do espaço urbano, fevereiro de 1941 marca fatídica data 
quando um vendaval devastou a frente marítima da vila, o Ciclone, com a sua tem-
pestuosa ondulação e ventania, acometeu sobre largos e edifícios devastando arrua-
mentos. A destroçada frente atlântica forçou a elaboração de novos projetos para a 
sua recuperação, urgentes na reposição das funcionalidades da indústria da pesca e 
da sua economia marítima. No contexto social, o sistema político corporativo levou 
em 1937 à criação da Casa dos Pescadores, instituída pela Junta Nacional, dedicada 
aos cuidados de previdência aos marítimos, sendo que em Sezimbra a sua primeira 
grande ação incidiu após o Ciclone, na recuperação da frota. Se a elaboração de um 
plano de urbanização pretendia sanar a realidade de ruas recônditas e ruelas enco- 
bertas, foi porém a Casa dos Pescadores da piscosa que lançou as bases para a grande 
mudança, com a construção de habitações para as classes marítimas mais pobres, em 

Foto 13 – Foto de conjunto com os velhos marítimos associados à Casa 
dos Pescadores de Sesimbra. S.d (déc. 1940) | AMS|EFHAM. E.F.04.foto 1.
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terrenos municipais no lugar do Calvário, processo iniciado em 1942 com a constru- 
ção e urbanização do bairro. Sezimbra beneficiou do investimento estatal também 
na vertente marítima, com a construção da nova estrutura portuária junto à ponta 
do Cavalo, entre 1947 e 1949, que ampliou a área de ancoragem.

A década de 1950 foi momento charneira na urbanização do vale, impelida 
pela construção de bairros para a comunidade piscatória, pela cobertura do ribei-
ro da Misericórdia ou pelas obras no porto de abrigo. A construção do bairro de 
habitação para as classes pobres a poente 1.ª fase e sua urbanização, decorreu entre 
1951-1952 e 1952-1953, seguindo-se as 2.ª e 3.ª fases entre 1955-1956 e sua urba- 
nização entre 1955-1960 e, em momento contemporâneo entre 1952-1955, ocorre 
a construção do bairro de habitação social dos Bombeiros Voluntários de Sesim-
bra. O surto construtivo assumiu novos contornos onde, a coberto da construção 
social, iniciou-se uma vaga que converteu áreas periféricas em espaços de quotidiano, 
coevas de um emergente comércio com lojas de modistas e costureiras, cafés e 
cervejarias, onde o aluguer de casas a veraneantes passou a ser fonte do orçamento 
familiar. Não obstante, o crescente número de visitantes estrangeiros, sobretudo 
do norte europeu, motivou a construção de modernas unidades hoteleiras como a 
Pensão Espadarte em 1956, a Pensão Náutico em 1959 e o Hotel do Mar, inaugurado 
em 1963 e ampliado em 1966.

Data de 1952 projeto para a avenida norte, que retirava do centro o trân-
sito automóvel através de alameda, sobre a ribeira da vila, a que acresce em 1956 
proposta para a Esplanada do Atlântico, com edifícios e áreas funcionais, a que 

Foto 14 – Empreitada de construção da 2.ª fase de moradias de habitação social 
para a comunidade carenciada, no extremo nascente da vila, atual 

rua General Humberto Delgado. C. 1955-1956 | AMS|EFHAM.B.C.08.01.foto 12.
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sucede, volvido um ano, projeto para segunda fase da avenida norte. Esta ambiência 
motivou à revisão do plano de urbanização em 1955, que reorganizou o espaço 
urbano ao remodelar a frente marítima com equipamentos e áreas residenciais, 
abrindo na malha vias de norte a sul, afastado o velho casario das áreas de pro- 
veito turístico e deslocada a atividade piscatória para o porto de abrigo. Nascia o 
«Anteplano de Sesimbra - Esbocete do Anteplano de Urbanização» que ressaltava a 
relevância imobiliária. Porém, o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, 
ao invés, propunha a manutenção da identidade do lugar, com ações mínimas nos 
equipamentos e revisão dos novos edifícios projetados na marginal atlântica, que 
deturpavam a relação da velha póvoa com o mar10.

A década de 1960 evidenciou a intenção de compor a vila sob primado mais 
axial para nascente e poente, complementado no eixo de circulação por duas faixas 
distintas, a mais tradicional na cumeeira da vila e a mais recente na base do vale, 
revista planimetria do duplo T que marca a geometria urbana. Neste contexto, em 
1960 projeta-se a urbanização da avenida Salazar, reflexo da crescente especulação 
urbanística com início, na extensão da avenida a atravessar a vila até ao mar, à 
custa da demolição de vários edifícios e alteração de arruamentos, a que acrescem 
novas intenções de ascenso urbano, em 1962 para construção de balneário na praia 

10 Segundo parecer de análise ao «Anteplano de Sesimbra» elaborado pelo Conselho Superior de Obras Públi-
cas, em 1956.

Plano 4 – Planta geral do projeto de urbanização da década de 1950, intitulado 
«Plano Geral de Urbanização de Sesimbra». 1950 | AMS|FCMS/L/A/01/Cx_01.
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nascente, em 1966 novo depósito de água no bairro dos pescadores, em 1969 novo 
quartel do corpo de bombeiros e, por proposta da Junta Distrital de Setúbal, surge o 
anteprojeto para o mercado municipal em 1971.

O crescendo do turismo enlevou as tradicionais áreas da pesca, caso do por-
to de abrigo que em 1958 apresenta uma zona para o desporto náutico, sendo que 
a abertura do vale ao turismo aumentou com a inauguração da ponte Salazar em 
1966, via que ultrapassou as limitações geográficas e suscitou ensejos para a região 
sul. Sezimbra, como pitoresca estância de veraneio, acompanhou a evolução, não 
obstante ainda persistirem necessidades básicas, como em 1972 na urbanização do 
novo conjunto de fogos sociais no bairro da Misericórdia ou, com a construção da 
escola do ciclo preparatório que entra em serviço no ano seguinte.

Após a revolução de Abril de 74, a vila era no concelho a zona mais desen-
volvida, o que direcionou os esforços dos novos executivos municipais a privile-
giar intervenções na vasta freguesia do Castelo. Acolhia o vale proeminente centro 
turístico, com novas moradias de segunda habitação e blocos de edifícios de vários 
andares, embora com latente falta de planeamento. Em 1980 elabora-se o «Plano 
Geral do Porto de Sesimbra» para modernização das infraestruturas portuárias, 
coevo do sucesso na pesca do alto no banco de Gorringe e em Marrocos, e nas 
capturas costeiras pelas traineiras, que atraíram firmas de comércio do pescado que 
refloresceram a economia local. Assistiu-se a uma época de crescimento urbano, 
embora sujeito à pressão imobiliária então suscitada, surgindo distintas atividades 
comerciais, de cafés a bares e restaurantes,  lojas de roupa e sapatarias, talhos e mercearias, 
a que se aliaram áreas de serviços como empresas de contabilidade ou escritórios de 
advocacia e ateliers de arquitetura. Tal refletiu-se no volume de utilizadores do vale, 
a braços com constrangimentos nas acessibilidades, expansivo além dos limites da  

 

Foto 15 – Momento de descarga do pescado no porto de abrigo, associado 
ao aumento da capacidade de pesca da frota de Sesimbra que trouxe novo 
ascendente económico e social. S.d (déc. 1980) | AMS|FDCI.01.02.03.foto 3.
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periferia da vila na subida à serra, modelada por pequenas vivendas e condomínios, 
em que a urbanidade que singrou levou à imposição de um Plano Diretor Municipal, 
trabalhado entre 1988-1991.

A década de 1990 registou a afirmação hoteleira da vila, não tanto nos tradi-
cionais hotéis e pensões mas em novas unidades, apart-hotels e apartamentos de 
segunda habitação, que ocuparam terrenos e antigos armazéns de pesca demolidos 
para dar lugar às novas construções. Este ritmo pautou a valorização da frente mar-
ginal, espaço de passeio e área privilegiada de restaurantes e bares que, para além 
da atividade diurna, acolhia atividade noturna e de fim-de-semana mas, fora destes 
períodos, a vila ocultava-se na comunidade idosa e na ausência das gerações jovens 
que cada vez mais tinham a atividade profissional e familiar noutros locais. Decorre 
deste contexto o abrandamento económico, desde logo na pesca, mercê da restrição 
de capturas em águas internacionais e do abate da frota, resultado das limitações 
políticas da CEE e da U.E, embora o ascendente do turismo dissimula-se a realidade. 

A transição para o novo milénio afirmou esse ascendente, expressivo na mar-
ginal atlântica com bares e restaurantes a ocuparem edifícios e fachadas, esplanadas 
que alagam passeios num modo confuso onde a busca do tradicional não é fator 
de identidade mas potencial risco económico. Avançou a construção de unidades 
hoteleiras, com o Sana Sesimbra Hotel em 2000 e o Sesimbra Hotel & Spa em 2006, 
porém, a transição da inicial década do século XXI ficará marcada pela crise finan-
ceira e económica não só na vila e no país, mas na própria sociedade europeia. No 
contexto local este défice agudizou o setor piscatório, já em declínio, a par de outros 
setores como a construção civil, a restauração ou a hotelaria, em que a especulação 

Foto 16 – Vista panorâmica da frente atlântica da vila, marcada pelos novos empreendimentos 
turísticos e de habitação sazonal de veraneio. S.d (déc. 1980) | AMS|EFHAM.D.B.03.foto 1.
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imobiliária e o desequilíbrio financeiro levaram à redução nos investimentos, pese 
embora no casco mais antigo se assistisse à reabilitação urbana que, ao manter a 
ocupação espacial, promoveu o delinear de ruas e largos como da traça de edifícios 
e fachadas, visão para uma nova missão urbana influenciada pelos Quadros Comu-
nitários de Apoio.

A evolução urbana do vale de Sesimbra, do povoado castrejo ao burgo 
medieval, da primitiva póvoa à contemporânea vila, assume-se como uma herança 
de vivências que espelha distintas fases de evolução, algumas bem evidentes mas 
outras submersas no cosmopolitismo, pelo que urge resgatar esse legado como 
forma de consolidar um singular percurso de quotidiano. Aqui, a memória 
assume-se como forma viva em testemunhos materiais e hábitos imateriais, que 
enleiam a comunidade e o recinto urbano numa relação de equilíbrio, articulado ao 
longo da História. É no encontro desta ambiência que sobrevém o vale de Sesimbra, 
e por esta, o contexto perfeito para acolher a presença e a ocupação humana num 
modelo societário e num espaço transmemorial entre a terra e o mar, um legado que 
hoje parece despontar entre o passado e o futuro.

Foto 17 – Trabalhos de reabilitação do espaço urbano, no caso o edifício da Casa do Bispo, 
realizado entre 2009 e 2012, com restauro de alguns elementos do traçado original. 2012 | Autor.
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Resumo
O presente artigo pretende descrever a intervenção realizada num 

códice raro, conhecido pelo Tombo da Villa de Cezimbra, conjunto documen-
tal mandado coligir no séc. XV, na vereação de 16 de Novembro de 1434, tendo 
sido mandado elaborar pelo Senhor Infante Dom João ao seu Tabelião Fernão 
Alvares, a quem foram entregues as escrituras existentes na “arca do con-
celho”, local onde se guardavam os documentos mais importantes da época. 

O principal objetivo da intervenção de preservação, conservação e restauro, 
do documento, é devolver à obra a sua resistência física e estabilidade química de 
modo a que ele possa ser manuseado de forma correta, devendo posteriormente 
ser acondicionado em caixa isenta de ácido, e fundamentalmente contribuir para o 
conhecimento e divulgação deste tesouro da história sesimbrense.

A intervenção pretendeu a manter a obra o mais intacta possível, consider-
ando que um dos objetivos era a planificação, pontual das ondulações, embora a 
espessura do suporte pergaminho, não tenha facilitado essa importantíssima tarefa 
técnica. 

Palavras-chave
Preservação, conservação, restauro, livro raro, Tombo da Villa de Cezimbra
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Abstract 
This article aims to describe the intervention performed in a rare codex 

known as Tombo da Villa de Cezimbra.
It’s composed by 125 parchment folios collected in the XV th century, 

whose wording was decided at the town council of 16 november 1434.
This task was assigned by Lord Infante D. João to his notary, Fernão 

Alvares. To accomplish such important enterprise he use the existing scriptures 
kept in the ‘county chest’, place where were stored the most important epoch 
documents.

The codex’s intervention had as is main goal, to preserve, conserve and 
restore the document to its strength and physical/chemical stability. 

In order to achieve that, it was decided to be a minimal and assertive 
intervention focusing on flattening timely dimples, which was a very hard task 
due to the parchment thickness. 

When these objectives were accomplished the codex was then packed 
in an acid free archival cardboard box, so that it can be handled in a correct 
way, enabling the knowledge and dissemination of Sesimbra history trough this 
precious document.

Keywords
Preservation, conservation, restoration, rare book, Tombo da Villa de 

Cezimbra
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Tombo da Villa de Cezimbra 

Trata-se de um documento único, e desconhecido da grande parte dos ses-
imbrenses, apenas divulgado por parte de alguns estudiosos nacionais, que aliás, o 
usaram  em estudos de investigação, e respetivos doutoramentos. 

Encontramos referências deste, na historiografia em geral, em alguns estudos 
locais,  na toponímia antiga, e mesmo na Carta Topoghráfica  Militar do Terreno da 
Península da Setúbal, patente na sala de leitura do arquivo municipal de Sesimbra.

Fonte documental de grande importância para o conhecimento  da história de 
Sesimbra, da evolução da região, seja para o conhecimento das atividades económi-
cas tradicionais, como a agricultura ou a pesca.

Contém informação sobre sementeiras, escrituras de rendas, impostos, reali-
dade institucional, política social e económica. 

Foi encontrado nas instalações da autarquia, nas reservas do museu munici-
pal, nos anos oitenta.

Dentro da sua encadernação, que desconhecemos se é a original, composta 
por nove cadernos, já sem costura e junto com outros documentos de época dife- 
rente,  encontramos anotações a lápis e caneta, feitos outrora por alguém que con-
sultou o documento e tentou transcrevê-lo.

Nos documentos, considerados, como externos ao primeiro Tombo, foram 
identificados recentemente outros, pertença de um segundo Tombo (composto por 
um caderno em pergaminho), e ainda existindo um terceiro Tombo (composto por 
quatro cadernos), que não são alvo de tratamento de conservação e restauro, nem 
objeto de estudo, nesta fase.

É importante referir que o dito quarto caderno não se encontra junto ao doc-
umento original, desconhecendo nós o motivo. Foi encontrado mais tarde através 
do investigador, Dr. Pedro Pinto.

Este caderno do Tombo, encontrava-se nas gavetas não inventariadas, no 
arquivo nacional da Torre do Tombo, antigo arquivo do reino, actualmente é uma 
unidade orgânica nuclear da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

O arquivo nacional da Torre do Tombo adquiriu este dito caderno num alfar-
rabista nos anos 80, onde se encontra depositado até à data actual.

O Tombo detém foliação, numeração romana e numeração árabe ao longo 
dos fólios dos três Tombos. O que denota tentativa de interpretação de leitura e 
interpretação do texto, em diversas fases, e por diversos intervenientes.

 Após ter sido solicitado apoio técnico ao investigador Dr. Pedro Pinto, e à 
Dra. Marta Castelo Branco, estes realizaram um estudo e transcrição paleográfica. 
Foi possível através deste estudo científico, entender o porquê da existência de tal 
numeração. 

Assim, foi levantada a seguinte análise de organização de texto pelo Dr. Pe-
dro Pinto: “A numeração árabe resulta de um trabalho de organização dos cadernos 
disponíveis em determinada data, provavelmente posterior a 1560? Concluiu também, 
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que o copista de 1728 não fez o mesmo equívoco. Surge ainda um acrescento no Tombo 
velho (primeiro Tombo que está em tratamento), nos fólios 127 verso e 128 verso.” 

 O seu tratamento de conservação e restauro, tem como objetivo, devolver a 
sua integridade física e química de modo a que possa ser objeto de estudo, e  pre-
sente ao público, em particular aos investigadores,  podendo ser alvo de exposição 
permanente ou temporária. 

Pode ser consultado também em formato digital, salvaguardando assim o seu 
suporte original. Para os interessados prevemos a publicação dos estudos históricos 
ainda durante este ano.

Descrição da Obra
- Cota: CMS/D/01/LV.01
- DGARQ/G25/M1/n3/47-62pp
- Título: Tombo da Vila de Cezimbra, nº:188, Séc.: XVC/XVI
- Autor: Fernão Alvares, Tabelião do Senhor Infante Dom João I “O da Boa  

Memória”, em 1385 – 1433, 10º Monarca de Portugal.
- Dimensão: 
- Encadernação: (36,2 x 27 x 7,5) cm
- Corpo/caderno: (34,2 x 26,5) cm
- Técnica: manuscrito, escrita cursiva com pena e ou pena e aparo (provav-

elmente).
-Médium: Tinta metal-gálica, provavelmente ferro-gálica. 

Imagem1 - Vista geral da encadernação. Rui João/CMS
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As tintas, são um médium utilizado na escrita, e pensa-se que teria sido 
através de pena de ganso, como era uso até ao século XV, estas eram importantes 
para escrever e pintar.

 A ponta da pena de ganso, podia ser biselada à direita para um traçado fino 
e uniforme, ou biselada à esquerda, para obter uma escrita mais negra (daí a desig-
nação blackletter), com maior contraste entre traços grossos e finos. 

As tintas tinham um aspeto mais líquido e eram guardadas num corno e em 
caixas pequenas. 

As tintas metalo-galicas podem ser ferro-gálicas ou cobre-gálicas, embora 
consideremos que esta será provavelmente ferro-gálica por ser a mais comum e 
pelo aspeto da cor. As tintas ferro-gálicas eram obtidas por adição de um sal ferroso, 
normalmente sulfato de ferro hidratado, a extractos vegetais ricos em taninos, que 
incluam o ácido gálico. 

No período medieval, foi muito usado o bugalho, como fonte de taninos, mas 
a partir da casca da romã ou raspas do tronco de certos arbustos, como o mirto, 
também se poderiam obter soluções muito concentradas em ácido gálico.

A sua fórmula clássica possui quatro ingredientes básicos: noz de galha, sulf-
ato ferroso, goma-arábica como espessante em um meio aquoso, que pode ser água, 
vinho ou vinagre. 

Os taninos presentes na noz de galha reagem com o sulfato ferroso e após 
várias reacções de oxidação dão origem a um pigmento escuro que penetra com 
facilidade no papel, sendo de difícil remoção. A goma-arábica servia de ligante. Na 
ausência desta, usavam o açúcar ou mel.

O suporte de escrita usado, foi o pergaminho, provavelmente de ovino, hipó-
tese que propomos, pela avaliação do documento, a olho nú, e pela experiencia 
técnica, apesar, de não terem sido realizadas analises com corte transversal, para 
examinar a estrutura do pergaminho e os folículos, sobre o qual, se escreveu á mão 
com escrita cursiva.

A encadernação foi feita sobre pastas de madeira, provavelmente azinheira, 
forradas com pele tanada castanha que por sua vez foi gofrada a húmido com ferros 
do século XVI, prática comum na época.

A encadernação, possui elementos decorativos compostos por linhas parale-
las e cruzadas, formando a moldura, dentro dessas linhas existem figuras de prínci-
pes e princesas da época, além de flores. 

Possui guardas espelho em pergaminho, embora não aparentem ser as orig-
inais.

A estrutura da encadernação é feita com costura de fio de cânhamo, sobre 
quatro nervos grossos também de cânhamo.

Encontramos índicios de corte com lâmina ao longo dos cadernos que compõe 
o corpo do códice.

Foi realizado o corte da costura do corpo dos cadernos e acrescentados cad-
ernos de outros dois Tombos da Vila, pertencente a épocas diferentes. Deste modo a 
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ordem original do documento e a proveniência foi alterada, reflectindo-se esse facto 
nas diversas alterações de numeração já referidas anteriormente e também quando 
se procedeu à realização do Treslado do Tombo da Vila de Sesimbra ou o chamado 
Tombo Novo da Vila de Sesimbra de 1728.

Foi realizada uma folha de colação de modo a registar a ordem dos cadernos 
e fólios. No sentido de simplificar a organização dos cadernos do primeiro Tombo 
da Vila de Cezimbra, também foi criada uma foliação contínua em numeração árabe. 

Imagem 2 - Aspecto final da encadernação, sem a costura, 
embora tenham deixado os nervos no local. Rui João/CMS

Imagem 3 - Aspeto de um dos cadernos em pergaminho. Ana Fialho/C&R 
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Tratamento efetuado

 O corpo do códice em pergaminho foi tratado segundo o “Princípio de inter-
venção mínima”. 

Procurando não interferir na sua integridade física e química. 
Foi higienizado por via seca e via húmida, utilizando borracha macia, bisturi, 

cotonetes com solução aquosa de hidróxido de cálcio e solução aquosa de etanol. 
Fizeram-se algumas planificações pontuais e reforços de rasgões com colagénio e 
adesivo de amido de arroz.   

O preenchimento de lacunas foi feito com pergaminho fino tingido com 
um tom aproximado ao do original. Colocámos um bifólio “fantasma” no lugar do 
4ºcaderno.

A encadernação, foi higienizada e removidos os adesivos velhos com ajuda 
do humidificador e por humidade indirecta. 

Os quatro nervos foram preservados e usados na reencadernação da obra. 
As lacunas da pele castanha, foram preenchidas com pele nova e tingida ao 

tom. 
Da mesma forma se reaproveitaram as transchefilas originais, sendo estas 

apenas reforçadas. 
No início e fim do corpo do códice, colocamos guardas novas em pergaminho 

tingido.
Finalmente, após a reencadernação, foi acondicionado em caixa de cartão 

isento de ácido e junto dele ficará uma pasta com uma cópia do 4ºcaderno. 
Ao longo do estudo e tratamento, foram efectuados quadros com a foliação 

e a numeração encontrada, assim como um quadro com valores de espessura de 
alguns fólios de pergaminho, mostrando a sua heterogeneidade.
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Imagem 4 - Preparação de pele para preenchimento de lacunas. 
Imagem retirada de vídeo. Rui João/CMS

Imagem 5 - Recuperando um texto que se encontrava 
por baixo das guardas de pergaminho. Paula Cruz/CMS
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Imagem 6 - Remoção de adesivos com ajuda do vapor de H2O/Humidificador. Paula Cruz/CMS
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Concluindo:
Tratou-se de um trabalho muito complexo, que implicou grande dedicação 

por parte da equipa do serviço do Arquivo Municipal, seja do sector da higienização, 
dos serviços técnicos e em particular do sector de conservação e restauro.

A tarefa de recuperação deste códice antigo foi dificultada pelas deficientes 
condições de trabalho, de espaço adequado para desempenhar as tarefas necessárias 
conducentes á prossecução do trabalho.

Tem sido um grande desafio, que pretendemos levar por diante, aliás, como 
primeiro projecto integrado, de conservação e restauro, estudos históricos e publi-
cação de uma fonte histórica integral inédita.

A realização deste trabalho implicou de um trabalho de equipa, com diversos 
serviços da autarquia: contabilidade, serviços culturais e com o serviço de comuni-
cação e informação, a quem agradecemos.

 Salientamos a realização de um protocolo com a Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), que muito contribuiu para este trabalho, 
na cedência do 4º caderno, através da disponibilização de imagens digitais de alta 
qualidade.

Outro protocolo fundamental para a realização deste projecto conjunto real-
izou-se com a Universidade de Évora, designadamente com o Centro Interdiscipli-
nar de História, Cultura e Sociedades (CIDEHUS) para a publicação de um e-book e 
do fac-simile digital da documentação.

Mais se conclui durante a intervenção, no conjunto documental:
- 1º caderno: foliação e numeração correta;
- 2º caderno : existe uma diferença de dez números entre as duas numerações;
- 3º caderno é composto por apenas 14 fólios, quebrando a regra dos 8 bifólios;
-  4º caderno: este caderno está depositado na Torre do Tombo (R. E. I, 324) e 

foi adquirido por compra a Américo Francisco Marques em 1982, Mar.,1). Tem nu-
meração romana contínua ao 3º caderno e uma numeração árabe iniciada em 1 até 
16, como se fosse documento único; 

-5º , 6º e 7º caderno: estes cadernos continuam a ter uma diferença de dez 
números entre foliação e numeração. O 7º caderno é mais volumoso, devido à es- 
pessura do pergaminho;

- 8º caderno: continua a diferença de dez números entre numeração romana e 
a árabe. Este caderno, não segue a regra dos 8 bifólios e apresenta duas numerações 
árabes com uma diferença de cem números;

- 9º caderno : este caderno, não segue a regra dos 8 bifólios;
- Apresenta duas numerações árabes com uma diferença de cem números. 

E uma numeração romana e árabe com uma diferença de vinte e dois números. 
- É composto por 1 fólio isolado (Cxix /141) e 3 bifólios. 
- Por sua vez, o texto deste caderno refere-se ao resumo do conteúdo dos oito 

cadernos anteriores. Não chegando a ser um índice.
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- Esta diferença de numeração que existe ao longo dos cadernos, aconteceu, porque 
a dado momento foram introduzidos cinco cadernos em pergaminho, oriundos de 
dois Tombos da Vila de Sesimbra, com data posterior.

- A espessura do pergaminho, também se revelou muito heterogénea, como 
se pode verificar nas medições efetuadas em dois cadernos.

- A espessura mais fina encontrada no 7ºcaderno, foi 18mm e a mais espessa 
45 micrómetros. No caso do 10ºcaderno, varia entre 15 a 17 micrómetros.

- Após tratamento, a obra ficou estável química e fisicamente. Embora não 
tenha sido feita uma planificação geral em todos os bifólios devido à falta de meios 
para o devido efeito.

- Durante a intervenção usamos pergaminho novo tingido com tanino de 
café, procurando chegar ao tom do pergaminho original. 

- Os dois pedaços de pergaminho encontrados nas pastas de madeira não 
uniram bem ao centro na zona cortada com lâmina.

Realizamos as tarefas necessárias de conservação e restauro, de higienização, 
estabilização do pergaminho e da tinta, tratamento da capa e respetivos nervos e 
guardas da capa, colocamos ainda no local do “desaparecido quarto caderno“, um 
fantasma a sinalizar a sua falta, colocando, um “clone” deste em suporte papel, den-
tro da mesma caixa de acondicionamento.

Não se perdendo deste modo a informação, importante para o entendimento 
total desta obra.

Encontrou-se durante este processo, um texto por baixo das guardas, nas 
pastas e que está a ser estudado, pela Dra. Marta Castelo Branco, estando a aguardar 
informações.

A quando da entrega deste artigo à equipa editorial da Revista Akra Barbar-
ion, demos por concluídos todos os trabalhos finais de conservação e restauro do 
Tombo da Vila de Sesimbra, cujo os estudos históricos estão previstos editar em 
2017.

Este projecto foi mais uma aposta do serviço de arquivo municipal no estudo, 
investigação e divulgação das fontes documentais, que certamente vão contribuir 
para o estudo, conhecimento da história, das raízes históricas e da memória de Se-
simbra.
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Patrimónios Marítimos e Costeiros 
Navegação e orientação entre 

os pescadores da Costa da Arrábida 
João Augusto Aldeia – Economista, Câmara Municipal de Sesimbra

Luís Martins, IELT – Antropólogo, Instituto de Estudos de Literatura e Tradição

Resumo
Os pescadores da costa da Arrábida mapearam os fundos marinhos, ao longo 

de séculos, usando instrumentos tão simples como a sonda manual, cartografando 
mentalmente a acidentada zona submersa que constitui, para os modernos geógra-
fos, os canhões submarinos de Setúbal, Lisboa e Cascais: um património de conheci-
mentos que está ameaçado pelo esquecimento.

Palavras-chave
Fundos-marinhos, topografia submarina, pesca, conhecimento tradicional, 

conhecimento científico

Abstract
The fishermen of the Arrábida coast have mentally mapped, over the centu-

ries, the seabed, using simple tools such as manual probes: only recenthe geogra-
phers have understood this underwater region as the submarine canyons of Setúbal, 
Lisbon and Cascais, but the old traditional knowlege is threatened by oblivion.

Keywords
seabed, underwater topography, fishing, traditional knowledge, cientific 

knowledge

A QUESTÃO

Os pescadores da costa da Arrábida falam em duas formas de navegação e 
orientação: (1) a de quem observa os sinais na superfície terrestre; (2) a de quem usa 
instrumentos que representam de modo analógico o espaço real, através de sinais 
e símbolos, como cartas de navegação e sondas, e criam uma “visão de pássaro” ou 
ponto de vista de alguém que sobrevoa um território. Elas são vistas como proce- 
dimentos que se herdam e conhecimentos que se aprendem quando se empregam 
novas tecnologias: “Quando apareceram as sondas1 isso desenvolveu muita coisa. 

1 Refere-se às sondas eletrónicas que marcavam, a tinta, a profundidade e os fundos numa tira de papel que ia 
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Há um peixe a que chamam ranhoso. Esse peixe, que se chama pampo, vivia no 
fundo, ninguém o tinha visto. Ao pescar na fundura, no Mar do Ursos, neste cabeço, 
e em outros mares que nunca ninguém tinha trabalhado porque não havia sonda, 
começaram a apanhar essa espécie. Não sabiam o nome do peixe. Como exalava 
pelas narinas um bocadinho de garro, puseram-lhe esse nome”2. 

Os desenhos e esquemas que figuram os fundos, rumos e marcas visuais em 
terra, são os produtos tangíveis do que em 1866 Victor Hugo3 dizia ser o valor do 
“verdadeiro piloto”, o conhecimento da configuração do leito do mar, e um século 
antes Duhamel du Monceau4 referia como “cartas que [os pescadores] não traçam 
no papel, mas que têm na cabeça”, que resultavam de uma vida dedicada à pesca.

Os pescadores interpretam e reinterpretam regularmente os dados de nave-
gação e dão origem ao que Tim Ingold5 caracteriza como conhecimento “sempre em 
aberto” e recetivo à perceção sensorial e intuitiva da paisagem. Esta é um lugar onde 
se aprendem e se transmitem experiências, se organizam ações. Esta noção valoriza 
a sensibilidade local em relação ao ambiente e sugere que há uma oposição entre 
o que as populações podem desenvolver a este nível e os modelos e sistemas, que 
seriam independentes de indivíduos e contextos, de classificação científicos6. 

rolando. Foram rapidamente substituídas por aparelhos que forneciam esta informação por meio de um monitor. 
Até então a sondagem era feita manualmente, através de uma corda que tinha, na extremidade que descia na 
coluna de água, um peso.
2 Entrevista feita a Gilberto Valentim Pires de Sousa, Gilberto Tagana, em Setúbal, a 4 de Maio de 2016. Esta 
entrevista realizou-se no âmbito de um projeto promovido pela Setúbal Pesca, Associação da Pesca Artesanal, 
e teve o apoio de Vanessa Amorim, antropóloga.
3 “O verdadeiro piloto é o marinheiro que navega no fundo mais que à superfície. A vaga é um problema exte-
rior, continuamente complicada pela configuração submarina dos lugares onde  navio toma o rumo” – tradução 
dos autores deste artigo. Em francês: “Le vrai pilote est le marin qui navigue sur le fond plus encore que sur la 
surface. La vague est un problem extérieur, continuellement compliqué par la configuration sous-marine des 
lieux où le navire fait route.” In Hugo, Victor (1866) Les Travailleurs de la Mer, Ouvres Complètes, Romans, 
Paris: Éditions du Seuil, 1963. p. 17.
4 Monceau, Duhamel du (1769) Traité Générale des Pesches, et Histoire des Poissons qu’elles fournissent, tant 
pour la substance des homes, que pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux Arts et au Commerce, Paris: 
Saillant & Nyon, Librairies, rue S. Jean-de-Beauvais, 1769, p. 2.
5 Ingold, Tim (2011) “Stories Against Classification – Transport, Wayfaring and the integration of Knowledge” 
in Being Alive – Essays on Movement, Knowledge and Description, London & New York: Routledge, pp. 156-
164.
6 Para um desenvolvimento destes pontos de vista na obra deste autor, veja-se, por exemplo, Tim Ingold 2000 
The Perception of the environment – Essays in livelihood, dweling and skill, London and New York: Routledge 
Taylor & Francis Group, pp. 9-10; 13-26. Ingold, Tim 1993 “The art of translation in a continuous world” in 
Beyond Boundaries: understanding, translations and anthropological discourse (ed. G. Pálsson), Oxford: Berg 
Publishers, 210-230. 
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DESCRIÇÕES DE NAVEGAÇÃO – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS
DE CASO

Transcrevemos aqui trechos de entrevistas, e reproduzimos esquemas e 
desenhos, que ilustram cálculos e representações com que os pescadores definem 
um trajeto, os rumos da bússola, os ciclos dos dias solar e lunar e as referências sen-
soriais: marcas em terra, correntes de água, ventos dominantes, ciclos da enchente 
e vazante, presença de baixios, luzes. Diz Carlos da Maia que são úteis “todos os 
reflexos que a gente veja quando estamos a trabalhar em cima do mar e olhamos 
para a terra” (Estudo de Caso IV). Não encontramos correspondências óbvias entre 
os quadrantes da bússola e os ciclos das marés (efeitos da atração gravitacional do 
sol e da lua sobre os oceanos). Apesar de nos referirem a orientação com a ajuda dos 
ponteiros do relógio e da posição do sol7, uma relação entre as 24 horas do dia e os 
rumos da rosa-dos-ventos está ausente nos testemunhos. Estes falam sobretudo nas 
direções que lhes são úteis para irem até ao mar da pesca, nas marcas que os guiam 
e na distância ou tempo de viagem: “A bordo do meu barco levava quatro horas a 
navegar daqui para o Forte de Sines. Nessa altura já tinha sonda. Procurava o fundo, 
das trezentas braças, duzentos e cinquenta braças. Quando faltasse ¼ de hora eu 
abria a sonda e sabia que estava em cima do mar que eu queria pescar. Aquilo é um 
cabeço de lodo. Queria sair daquele cabeço para mais zoom ou mais fundo. Punha 
proa a és-sudoeste, quando ela apanhava setecentas braças vinha logo para cima e 
já estava no outro cabeço… Depois de estar em cima do cabeço é que a gente tem de 
regular a maré. A navegar nunca se regula a maré”8. 

Os elementos centrais da navegação – locais de partida e de chegada (os 
pesqueiros ou “mares” e os pontos intermédios), a configuração dos fundos e a al-
tura da coluna de água (baixios, canas), a distância indicada pelo tempo que se leva 
de viagem, as observações visuais na abóboda celeste e em terra – dão lugar a cinco 
noções de espaço, que são indexadas pela utilização profusa de advérbios de lugar 
e de modo, de preposições, pronomes demonstrativos (nomeadamente aqui, e ali, 
aquilo, para, assim), bem como de expressões que revelam a posição relativa das 
coisas: 

- O espaço do barco;
- A área onde este se encontra; 
- A distância aos pontos notáveis em terra quando se tomam referências visuais; 

7 Coloca-se o relógio numa posição em que o ponteiro das horas esteja virado para o sol. Para o lado em que 
for menor o ângulo que esse ponteiro fizer com a linha das 12 horas traça-se uma bissetriz. Esta linha, bissetriz, 
entre o ponteiro do relógio e as 12 horas, indica o rumo Sul. A linha oposta indica a direção Norte. Durante o 
verão, por causa da alteração da hora (adianta-se um hora), dá-se um desconto correspondente.
8 Entrevista a Carlos da Maia, 05 de Agosto de 2013.
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- O espaço que os dispositivos cartográficos mostram, que são lidos como 
uma analogia do espaço real; 

- Também de tipo analógico, mas de diferente natureza, o espaço que as son-
das mostram ao darem informações sobre a forma e natureza dos fundos e a altura 
da coluna de água. 

Estas noções variam segundo o tipo de pesca que o barco pratica, “do alto” 
ou “do baixo”, mesmo quando tal diferença não é explícita nos depoimentos. Ou 
seja, entre a navegação ao longo e na proximidade da costa, com referências visuais 
terrestres sempre presentes, e a navegação para zonas de pesca onde estas se vão 
tornando escassas, até desaparecerem totalmente do olhar.

A antecipação mental da ligação entre o ponto de partida e o de chegada (o 
local da pesca ou um ponto intermédio), através da navegação num determinado 
rumo, bem como o regresso, na direção inversa, terá constituído, durante séculos, 
o método de navegação padrão, até ao aparecimento das cartas náuticas (Porathe, 
2003)9. Um pesqueiro poderia ficar “a 3 horas de navegação, na direção sul”, por 
exemplo. À medida que desapareciam as referências visuais terrestres, diminuía o 
rigor desta navegação por causa, entre outras razões, da deriva do barco provocada 
por ventos e correntes marítimas. Teria assim de ser complementada com estimati-
vas e verificações adicionais, tais como a sondagem dos fundos ou o posicionamento 
dos astros.

Surgem deste modo, na área marítima abrangida pelos pescadores, os topóni-
mos, os “mares”, palavra usada com o sentido de “locais de pesca”, zonas notáveis de 
intensidade piscícola. Cada um destes “mares” é identificado por uma designação10 
e uma localização “espacial” à superfície, assim como pela profundidade, formato 
(começam num ponto e acabam noutro, são pequenos, grandes, compridos, lisos, 
elevados…) e características materiais do fundo. Estes últimos elementos são tradi-
cionalmente detetáveis através de sondagem manual e, no presente, por meio de 
sondas eletrónicas. Eles são ainda caracterizados por terem uma “história”, o que 

9 As cartas náuticas existem há séculos mas, para uma comunidade piscatória tradicional como aquela a que nos 
referimos, o acesso prático a este meio só chegou já com o século XX bem adiantado.
10 Para a costa de Sesimbra, Raúl Brandão (1923) indicou o Cabo Raso, Cabo Feito, Mar Novo, Mar da Re- 
gueira, Mar da Cornaça, Mar do Rapapoitas. (Bernardo 1941) identificou um número maior: Pistarola, Caste-
lo-à-Mula, Malha Encarnada, Fundura do Mar, Sarilho-à-Bomba, Coroa Nova (ou Mar do Garçonne), Regueira, 
Canto-de-Água, Mar Novo, Beiras de Palmela, Parede, Afilhadinha, Mar do Chapéu, Mar das Papoilas, Fundura 
Achada, Fundura Manel-Zé, Fundura do Cabo Feito, Borda de Oeste, Cabeço da Cana, Trombomares,  Bombal-
des, Pedrouços, Os Trezentos, Risca Abandonada, Recôvo, S. Pedro, Janela Aberta, Marquinhas, Pomba, Seio-
de-Abraão, Castelos Fora, Borda do Mar, Borda-de-Água (ou Albufeira), Mar da Mina, Mar da Telha, Cornaça, 
Bonito, Rapapoitas, Às Tiras, Recanto, Aguilhões, Os Morros.
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se pode traduzir, por exemplo, no facto de serem mais propícios à captura de deter-
minadas espécies (Raul Brandão 1923). Estes nomes parecem reportar-se, algumas 
vezes, a singularidades em terra firme: “quando vêm o Cabo [Espichel] ao nível de 
água, dizem que estão no mar do Cabo Raso” (Raúl Brandão, ibid.). Outras vezes 
relacionam-se a características próprias dos fundos: “Bombaldes” ou “Bom Vale”. 
Ainda outras a referências históricas cujo significado podemos tentar imaginar, ou 
que nos escapa totalmente: a designação do mar “Garçone” – que muitos pescadores 
pronunciam, numa corruptela linguística, “Graçone” –, será uma alusão à moda 
feminina do corte de cabelo curto, “à garçonne”, surgida na década de 1920 11.

A cartografia moderna permite confirmar que, no caso da costa de Setúbal 
e Sesimbra, o rosário de “mares” se localiza ao longo de vales submarinos, que for-
mam basicamente uma rede (“rede de drenagem”) desenvolvendo-se a sul da serra 
da Arrábida (Canhão de Setúbal), e a poente da Lagoa de Albufeira (Canhões de 
Cascais e Lisboa12).

Já na segunda metade do século XX, quando principiou a escassez de es-
pécies comerciais “do alto” – como aconteceu com o peixe-espada – os pescadores 
de Setúbal e de Sesimbra começaram a demandar bancos mais afastados da costa 
– Gorringe, Josephine, Ampère. Nestes casos, concretizados já com recurso a cartas 
marítimas, os pescadores respeitaram as designações oficiais. Porém, no caso do 
Gorringe, adaptaram o nome para Garrincha, alcunha dum afamado jogador de fu-
tebol de nacionalidade brasileira 13.

11 O pescador sesimbrense Artur Cunha especificou um pouco mais a razão deste nome: “Sabe porquê? Porque 
antigamente os sesimbrões iam ao Graçone e vinham aquelas mantas, que não sei se chegou a ver, as barcas, 
com aquela coisa por cima da bola [da proa], aquilo era apanhado no Graçone; era uma planta criada ali, e aquilo 
vinha agarrado aos anzóis.” (entrevista em 18 de Maio de 2016).
12 O conjunto dos 3 canhões pode também ser designado globalmente como Canhão de Setúbal., com uma 
extensão de 150 km, uma distância da cabeceira à linha de costa de 5 km, um declive médio de 2º, e uma largura 
da plataforma continental de 15 km, numa costa de tipo aluvial e estuarina (Gomes, 2001-2002, p. 69)
13 Manuel dos Santos, de alcunha “Mané Garrincha”, ou simplesmente Garrincha (1933-1983). Considerado 
um dos maiores jogadores de futebol de sempre, distinguia-se ainda por uma acentuada distrofia das pernas, que 
lhe valeu o apodo de “o anjo de pernas tortas”.
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A poética designação dos “mares”, característica da pesca do alto, tem como 
equivalente, na pesca do baixo, a toponímia dos pontos notáveis das falésias, das “pe-
dras”, dos fundos baixos: Pombeira, Arcanzil, Guindaste, Regueira, Praia do Diabo, 
Cova da Mijona, Ribeiro do Cavalo, Escadinhas da Varanda, Cabo de Pero Afonso, 
Praia do Penedro14, Rachada, Três Irmãs… Com uma densidade toponímica frequen-
temente superior à que encontramos nos núcleos urbanos, estes nomes huma- 
nizam a superfície volúvel e frequentemente incaracterística do mar, permitindo uma 
rápida identificação da sua localização, importante para a pesca, mas igualmente 
para situações de necessidade de socorro, por exemplo.

Porém, para além da sua utilidade mais imediata, a toponímia das águas tem 
ainda uma função identitária, à semelhança do que acontece em terra firme15, inte-
grando as narrativas, dramáticas ou anedóticas, com que se faz a história da comu-
nidade16. 

14 Penedo. Na transcrição fomos fiéis à forma como os pescadores pronunciam Penedo.
15 George Steiner, em “A Ideia de Europa” (2005), identifica a nomenclatura das ruas, na sua relação com a 
História, como um dos cinco elementos caracterizadores da identidade europeia.
16 Numa anedota, contada como tendo realmente ocorrido, mas provavelmente ficcionada, um pescador, prestes 
a partir para o mar, perguntou a um “terrista” – um electricista – se queria ir até Bombaldes; já a bordo do barco, 
o passageiro começou a sentir-se enjoado, e desabafou: “Quando chegar a Bombaldes, meto-me num café e já 
não saio de lá!” (ouvida a Fortunato Evangelista Aldeia)

A: Planalto de Afonso de Albuquerque C: Canhão de Cascais L: Canhão de Lisboa
S: Canhão de Setúbal (Reproduzido a partir de Gomes, 2001-2202, p. 71)
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O estudo comparado dos “mares”, enquanto zonas de grande riqueza pis-
catória, com a sua geomorfologia, poderá contribuir para a melhoria da gestão dos 
recursos piscícolas e, de um modo geral, para a gestão dos recursos naturais, vivos e 
não vivos (Matos et all, 2006, p. 412). Porém, o progressivo abandono dos pesqueiros 
mais próximos da costa e o recurso crescente à navegação por meio de instrumen-
tos e cartas eletrónicas (Omega, Loran e, mais recentemente, GPS) traduz-se numa 
perda irrecuperável dessa informação, património local e comunitário, tanto mais 
que as cartas náuticas oficiais dos fundos da Costa de Setúbal, apenas assinalam um 
número muito reduzido de “mares”.

Estudo de Caso I17 
Carlos da Maia18, Navegação para sul, para o Canto de Água 

Saía daqui do porto e punha proa de sul direito. Com a proa de sul ia pôr uma 
carrada de luzes que há ali na estrada por cima das luzes do Bairro dos Pescadores. 
Sabia que navegava e que ia dar com a borda. 

[Inicia o desenho]
Aqui é a rocha ali de leste. Aqui é o Caneiro e depois aqui é a serra. Aqui há 

uma carrada de pinheiros. A gente vem assim para aqui. Para aqui é o Bairro dos 
Pescadores. E aqui é a marginal. Depois vem aqui para a vila e vamos a caminho do 
Espichel. 

O Espichel é isto. 
Aqui é o Castelo. Aqui vamos para o Cabo Espichel. 
Faz de conta que isto aqui é o barco [sinal no desenho], que sai daqui do 

porto de pesca e vai a navegar com proa de sul. Como vai a navegar aqui, ele vai-se 
encontrar com esta posição de luzes, que é o Bairro dos Pescadores, aqui na mar-
ginal. O que é que a gente faz? Quando chega ao destino, aí nove, dez milhas e meia 
do porto, o barco tem de se encontrar com estas luzes à carreira uma com a outra. 
Aquilo é uma carrada de luzes muitas juntas que se veem muito bem. Navega-se 
com essas luzes sempre à popa do barco. Quando a gente sai aqui do porto elas não 
se encontram à popa do barco. Mas chega-se a uma altura, com a navegação, elas 
têm de ficar à popa do barco. Como estão enfiadas, sabemos que é aquele rumo e 
que vamos lá parar. 

Navegamos para sul para o Canto de Água. 

17 Os Estudos de Caso que se seguem são exercícios de navegação que fizemos com os pescadores. Em geral 
foram acompanhados de desenhos ou esquemas feitos na ocasião, em folhas distintas. 
18 Carlos Aldeia, mais conhecido como Carlos da Maia. Entrevistas realizadas a 02 de Agosto de 2013 e 13 de 
Dezembro de 2013.
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Estudo de Caso II
Carlos da Maia19, Navegação para norte, para a Lagoa de Albufeira
 
Vamos lá para o norte, para a Lagoa de Albufeira. 
Eu vou fazer aqui o Espichel20. E aqui chegámos à Lagoa de Albufeira. Depois 

temos Fonte da Telha para o norte.
Depois corre-se mais para o norte, é a Costa da Caparica. 
O que é que a gente faz? A gente arranca daqui do Cabo e vai a navegar para 

aqui, rumo norte quarta a nordeste. Encontra-se aqui a Lagoa de Albufeira. E aqui 
por cima há a casa do guarda. Depois aqui por cima tem a serra de Alcarmo21, que é 
pouco menos isto assim, uma bola mesmo22. 

A gente de dia, não segue nenhuma estrela. Vai a navegar, vai a navegar para 
aqui, aqui apanha uma cana23 grande no meio, pode ser isto assim, e depois aqui 
apanha uma borda, uma batimétrica24. O que é que a gente faz? Quanto atravessa-
mos esta cana que está aqui sabemos que bateu aqui, é baixo. Por causa desta rocha. 
Esta casinha do guarda aqui tem de estar aqui mesmo no meio. Se ela estiver aqui 
nesta ponta a gente está pelo sul e não pelo norte. Se ela estiver nesta ponta estamos 
pelo norte e não pelo sul25. Por isso para estar na marca direita tem de estar, esta 
casinha, aqui mesmo no centro desta bola. 

Já estamos a apanhar fundo26. Passa-se a cana, que aqui tem quatrocentas, 
quinhentas braças. Depois vamos apanhar cento e quarenta, cento e cinquenta 
braças. E está-se no mar27. 

19 Entrevistas realizadas a 2 de Agosto de 2013 e 13 de Dezembro de 2013.
20 A expressão “fazer o Espichel” toma neste trecho dois significados: desenhar no papel o ponto onde se lo-
calizam o promontório e o farol; virar a estibordo para rumar a norte quando o destino são os “mares” situados 
neste quadrante.
21 Nome que tem origem na Igreja de Nossa Senhora d’El Carmen, Serra da Arrábida.
22 Expressão com que acompanha o gesto de desenhar o pequenino círculo que faz no papel.
23 Cana ou, mais vulgarmente, canhão. É um acidente orográfico, que se caracteriza por um aumento brusco e 
acentuado da profundidade de um lugar, apresentando o fundo submarino o aspeto de um vale comprido. De 
modo resumido, pode ter origens em fatores erosivos e sedimentares, fatores tectónicos ou fatores climáticos. 
24 Quer dizer, depois de passar por uma área de maior profundidade entra numa em que o fundo começa a 
elevar-se e consegue medir. Será também este o sentido da expressão apanhar uma borda. Uma frase com sig-
nificado aproximado é apanhar um baixio. Porém, nestas circunstâncias é menos vulgar usar-se. O termo baixio 
emerge na linguagem destes profissionais mais usualmente quando se trata de regiões de menor profundidade.
25 Quer dizer, a embarcação só estará sobre o local quando a casinha do guarda enfiar na rocha. Quando ele 
se encontra a norte da referência que se encontra por detrás, de maior volume, é sinal que está a sul da posição 
desejada. Quando se encontra a sul desse objeto infere-se que se está para lá do ponto de destino.
26 No sentido em que a embarcação já se encontra numa área onde pode iniciar as operações para detetar com 
rigor o ponto onde se encontra. O que se fazia no passado por intermédio de uma sondagem manual, e no pre-
sente através de sonsas eletrónicas.
27 Carlos da Maia descreve seguidamente o processo de lançamento do aparelho de pesca. Por implicar também 
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Se for de noite navega-se pela sonda. Mas quando eu não tinha GPS nem son-
das, para saber se estava onde queria trabalhar, o que é que eu fazia? Por exemplo, 
aqui é Os Portais. Faz de conta que aqui é Ancão. Com a agulha aproava o barco para 
o Cabo. E sabia que, para estar direito28, a agulha tinha que me dar sueste direitinho 
ao Cabo. 

Se ela não me desse sueste eu não estava no mar direito. Quando punha a 
proa para o Cabo, e que via que a agulha me dava sueste, eu estava confiante de 
estar no mar.

Estudo de Caso III
Carlos da Maia29, Navegação para oeste, até ao Cabo Feito

Para navegar até ao mar é o rumo. É a agulha e a hora do relógio. Se queria ir 
para Cabo Feito30. O mestre punha proa noroeste quarta a leste. Ele sabia que andava, 
uma hora e meia, ou uma hora e cinquenta, ou uma hora e quarenta, e que estava 
lá no baixo31. Qualquer que fosse a maré. Depois o que é que ele fazia? Quando 
chegava a hora dele dizia ao proeiro: – Olhe, a gente já deve estar em cima do mar. 
Safa lá a sonda. 

O proeiro arriava a sonda. Se arriava aí 18 linhas e a sonda não batia, dizia: 
– Não arreies mais. Era o fundo que convinha32. 

– Vá a sonda de vante a ré.

uma forma de navegação deixamos transcrito este trecho: “Pronto, e o largar é este. Chegamos aqui, metemos 
aqui a baliza, depois fazemos o rumo todo para oés-sudoeste. Vai-se, vai-se, vai-se, vai-se, chega aqui assim 
fora, chega cá fora, que já é o resto do mar. Mas ainda apanha aqui um bico, que a gente chama A Barreira, que 
é um bicozinho, a travessia é pouco, depois vem, vem, vem sempre, sempre, sempre, sempre para oeste, para 
o sudoeste, para o sudoeste, para o sudoeste, para o sudoeste, vem sempre assim para o sudoeste... Depois aqui 
é o Entremeio. É o Entremeio. Depois aqui assim vem sempre para o sul, sempre para o sul, sempre para o sul, 
sempre para o sul, sempre para o sul – vai-se deixando o Cabo aqui – vem sempre para o sul, sempre, chega-se 
aqui a esta parte, é Terras a Meio. Depois de Terras a Meio, faz-se assim, para aqui assim, aqui é o Mar de Ferre. 
Depois o que é que se faz? Aqui ficou o Mar de Ferre, vem-se, vem-se, vem-se para oeste, para oés-noroeste, 
para oés-noroeste, aqui é a Conaça. Depois da Conaça vem-se para o Mar Bonito. Não se faz caso deste mar, 
vem-se para o sul, vem-se para o sul, vem-se para o sul, vem-se para o sul, chega-se ao Mar Bonito, aqui. Depois 
vai-se para oeste. Já o Cabo fica aqui. Vai-se para oeste, vai dando esta volta de mar, vai dando esta volta de mar, 
apanha-se Os Portais aqui. Depois, vira-se sempre, sempre, sempre para oeste, sempre para oeste, sempre para 
oeste, sempre para oeste, oés-sudoeste, sempre, sempre, sempre, fica sempre o Cabo aqui.”
28 Por outras palavra, por estar sobre o pesqueiro ou no pesqueiro.
29 Entrevistas realizadas a 02 de Agosto de 2013 e 13 de Dezembro de 2013.
30 Designação que resultaria do facto da localização desta área ser feita pelo alinhamento do Cabo Espichel à 
Pedra de Arcanzil. Esta pedra deixava de ser visível para norte da linha que ligava os dois pontos, falando-se 
então em Cabo Feito.
31 Em diferentes termos, encontrava-se na área a partir da qual podia começar a procurar o “mar” onde pretendia 
pescar.
32 No sentido em que, a partir deste ponto, sabia que direção devia tomar para continuar a procurar o fundo e 
lá chegar.
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Eram três homens, a barca sempre a andar para o norte, a caminho da Roca 
ou a caminho de Cascais, e a puxar a sonda à mão, a puxar a sonda à mão, a puxar 
a sonda à mão. 

– Arreia lá a sonda. 
Arreia lá a sonda.
– Olhe, já bateu. 
– Quantas linhas tem? 
– Tem treze linhas. 
– Pronto, já estamos no mar. 
Depois pelo rumo ele sabia como é que se fazia a batimétrica. Cada linha tem 

doze braças minhas. Cada braça minha é um metro e sessenta. Dá aí umas cento e 
cinquenta braças. Quinze linhas é cento e cinquenta braças. Dez linhas são cento e 
sessenta braças. Como a gente mede à nossa braça, era a nossa braça que regulava. 
Não era o metro. É um metro e sessenta. 

Estudo de Caso IV
Carlos da Maia33, Navegar antes do GPS, as referências visuais

Se fosse noite contavam os rumos, a estrela do norte e, também, as luzes. A 
gente ia aqui para a borda do Canto de Água pelas luzes do Bairro dos Pescadores 
em cima de outra carrada de luzes. Vamos com as luzes à popa e vamos lá parar. 

A Estrela do Norte contava para tudo. É a estrela mais viva que há no planeta. 
E tem uma guia. À pontinha da estrela tem lá uma estrela pequenina que é a guia. E 
eles tinham tanta prática que navegavam daqui para oeste do Espichel, pela rocha 
de Sintra, pela rocha de Cascais, pela Senhora da Pena. Pelos olhos deles iam pôr 
a estrela em cima da Roca. Quanto a Estrela do Norte estava em cima da Roca eles 
sabiam o fundo para a sonda bater no fundo. 

E de dia é pelas marcas de terra e por todos os reflexos que a gente veja 
quando estamos a trabalhar em cima do mar e olhamos para a terra. 

A gente faz marcas em tudo. 
Por exemplo, ali pela Serra de Sintra tem a Senhora da Pena e depois tem uns 

morrinhos pequenininhos, que nascem lá rente à Senhora. Isso servia para saber-
mos em que mar estava. Se estivermos ali na Risca Abandonada o morro está pelo 
Sul da Senhora da Pena. Se a gente caminhar para o norte, para a Mariquinhas, e 
para o Céu de Abraão, começa o morro a passar para o norte de Nossa Senhora34. 

33 Entrevistas realizadas a 02 de Agosto de 2013 e 13 de Dezembro de 2013.
34 Quer dizer, do local onde se está no mar avistam-se acidentes orográficos, pequenas elevações, ao lado da 
Senhora da Pena. Quando no alinhamento que se faz o morro (ou os pequenos morrinhos antes referidos) se 
mostra a sul desta serra estão no mar que se chama “Risca Abandonada”. Quando o mesmo se situa a norte da 
Senhora da Pena encontram-se nos mares da “Mariquinhas” ou do “Céu de Abraão”.
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Se for nesta borda, às oito milhas, sete milhas e meia, nove milhas, aqui na 
linha de costa, nem é preciso sondar. Pelas marcas a gente larga o aparelho e nem 
é preciso arriar a sonda. Agora qualquer mestre tem uma sonda a cores a trabalhar 
e sabe. Mas os enfiamentos estão lá na rocha, morros e riscas, são os mesmos de há 
setenta, oitenta anos.

Se houver nuvens de noite a agulha e o rumo da largada é que mandam35. 
Porque podemos estar em cima de um bocado de mar e estar às escuras, mas sabe-
mos qual é o rumo que temos de fazer para largar naquele bocado de mar. Se o mar 
é oeste, é para oeste que temos de largar. Se o mar é norte, é com norte que temos 
que largar. E a agulha aí é que manda36. 

Antes do GPS só havia esse sistema. A lua não manda nada. As estrelas, que 
são fixas, é que trazem tudo. 

Estudo de Caso V
Gilberto Valentim37, Muitos mares

O mar da Marateca é este baixio que faz aqui. Foi o nome posto pelos pes-
cadores de Setúbal. A gente chamava a Marateca, mas eles lá no Instituto Hidrográ-
fico meteram a Montanha do Camões. Afunda e depois baixa38. 

Está aqui o que a gente chama Coroa dos Amassados. Pescava-se aqui na bei-
rada. Quando começaram a aparecer as sondas era fácil dar com isto. Apanhava-se 
esta fundura e depois quando começava a baixar já sabíamos que ia mesmo direito 
à Graçone. É uma serra que está ali. Já se sabia quando chegava aqui ao Canto Velho, 
pouco mais ou menos, esta fundura é primeira baixa, depois afunda. De Setúbal era 
uma média de duas horas e quarenta e tal minutos para chegar aqui. Antes das son-
das regulávamos pela Estrela do Norte. Depois das sondas, se o mestre conhecesse 
esta costa, só a correr esta linha, só a correr o mesmo calador39, pelo rumo do fundo, 
já dava com o mar. Só este bocado aqui o mestre sabia logo onde é que estava. Para 
sueste vai afundar, depois vai abaixar. E depois tem aqui outro fundo e para aqui 
tem a Coroa de Sines. 

35 De modo resumido, o raciocínio é o seguinte: apesar de não termos referências visuais, quando queremos 
largar no meio do nevoeiro orientamo-nos pela forma do fundo.
36 O lançamento da arte faz-se conforme a forma ou configuração desse fundo.
37 A entrevista com Gilberto Valentim Pires de Sousa, de que selecionámos dois estudos de caso, foi realizada 
a 4 de Maio de 2016 na sede da Setúbal Pesca – Associação da Pesca Artesanal de Setúbal, e teve o apoio de 
Vanessa Amorim, antropóloga.
38 Quando navegavam ao encontro deste pesqueiro, passavam primeiro por uma área de grande profundidade 
antes do leito do mar se ir elevando.
39 Quer dizer, orientava-se, com a ajuda das informações fornecidas pela sonda, pelas linhas de igual profun-
didade.
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Isto aqui é o Bugalhete. Faz assim esta curva. Depois aqui é O Queimado. O 
Canto de Água faz um baixio aqui. Aqui é o Cu do Porco. Aqui é a Beira de Palmela. 
Se apanharmos uma linha do Castelo de Palmela aqui pela Torre [do Outão] vai 
direto aqui a esta beira40. Puseram-lhe a Beira de Palmela por causa do Castelo de 
Palmela. Aqui é o Graçone. Quando os velhos descobriram isto era no tempo em 
que as mulheres usavam o cabelo à graçone. Fica a catorze milhas do Cabo. Daqui 
a Setúbal era duas horas e três quartos a navegar com velocidade média. A gente 
regulava também muito pelo relógio. Pelo rumo e pelo relógio. E também se reg-
ulava pela Estrela do Norte. Quando se queria ir ao Graçone punha-se a Estrela do 
Norte à popa por cima da Baleeira, que fica aqui um bocadinho para leste do Cabo. 
Este mar aqui, da Afolhadinha, era a Estrela do Norte por cima da Torre. Aqui é 
o Pai dos Gorazes, era um mar que dava muito goraz. Depois aqui esta ponta é os 
Agulhões, que é uma grande fundura. Pesca-se aqui até a Arcanzil começar a apare-
cer pelo Cabo. Se andar pelo Norte a Arcanzil não se vê. Vai-se trabalhando para o 
Sul, depois aparece a Arcanzil, faz a costa, o Monte da Arrábida parece um chapéu. 
Mesmo nos Agulhões. Dos Agulhões para o sul. Os de Setúbal chamam Agulhões e os 
Sesimbrões Mar do Chapéu. 

Este canto é a Laje. Depois aqui é o Mar de Ferre. Aqui é o Cabo Feito, porque 
faziam o alinhamento da Pedra da Arcanzil ao Cabo Espichel41. Depois tem a Cabeça 
da Cana. Depois tem aqui o Gaião. 

Aqui é o Avião, e aqui é o Gaião. Depois aqui tem Pombal (outras versões 
falam em Bom Vale). Os de Sesimbra puseram Bombaldes. 

Aqui na carta chamam o Canto de Alva a este mar e a gente chama o Canto 
Velho. Faz aqui um canto, uma volta, a Beira42 de Palmela dá a volta e vai por aqui. 
Depois é este poço que está aqui, chamamos As Mateiras.

Depois temos o Mar da Risca. Temos o Céu de Abrão. Depois temos a Pena, 
direito à Roca, temos o Canto Velho. Castelos de Fora. Depois esta ponta que está 
aqui é o Mar dos Ursos. Depois aqui nesta fundura é o Cabeço do Mar dos Ursos. É 
onde a malta de Sesimbra foi apanhar o peixe-espada preto. Na beirada do cabeço. 
Os filhos de Sesimbra apanharam muito peixe-espada aí. E por baixo, este mar aqui, 
é um sítio do Mar dos Ursos onde se apanhava pargos. Este mar aqui, que fica fora 
da tal Marateca.

 

40 Refere-se às linhas de longitude que estão traçadas na Carta de navegação que segue para explanar a infor-
mação.
41 Ver nota 31.
42 Os termos beira ou beirada indicam um fundo elevado ao qual se segue, ou que está ao lado, de funduras 
comparativamente muito maiores.
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Estudo de Caso VI
Gilberto Valentim43, Navegar pelos fundos

Aqui na Beira de Palmela. Os pescadores de Setúbal saíam daqui com o Cas-
telo de Palmela coberto pelo Outão44 e depois iam sempre com isso à popa, iam 
direito ao mar. Era uma espécie de GPS. Sabiam que estavam no mar pelo relógio. 
E depois sondava-se. Se chegassem a um sítio baixo, depois tinham de apanhar a 
fundura. Apanhavam muito fundo. Já sabiam que estava pela frente o outro baixo45. 
Está baixo, depois é fundura, depois o baixo. Ao sondarem com a sonda de mão, se 
era fundo demais, não valia a pena irem lá ao fundo. Metiam para dentro e andavam 
mais um bocado. Sempre com o mesmo enfiamento. E depois através dos enfiamen-
tos da Beira de Palmela, que é uma grande referência, eles corriam a borda para os 
outros mares. Esse mar servia de referência para os outros. Sempre a sondar. 

Eu andei na vida de miúdo com o meu pai e andámos às lagostas com covos. 
A gente largava um covo. Depois via. Depois andava-se e largava-se outro. Se o 
outro desse um bocado mais fundo, ou mais baixo, emendávamos o rumo. Estava 
mais fundo, vamos para o mais baixo. Estava mais baixo, vamos um bocadinho para 
mais fundo. Cada covo tinha uma boia de calamento. Chegámos a largar trezentos 
metros à lagosta. Naquele tempo havia lagostas, agora não há nada.

Estudo de Caso VII
Artur Cunha46, navegar na Fundura Nova  

Eu vou aqui à Fundura Nova, que é uma borda que vem a caminho de terra, 
um buraco que faz caminho de terra, que é marcada pelas marcas cá de terra. Vem 
lá do mar alto, dentro da fundura, até aqui ao pé do Cabo. Aqui a meia hora de 
andar numa barca já encontra fundura. A borda faz isto aqui47. Aqui faz isto assim, 
isto aqui chama-se a Afilhadinha. Onde se apanhava muito peixe-espada… É um 
mar marcado por três pinheiros que estão na costa do sul. A gente vinha daqui de 
Setúbal, levava proa a sul, vinha-se parar aqui. A Estrela do Norte em cima da ponta 
do noroeste do Outão, vai-se dar com isto aqui, que é a Afilhadinha. Depois vem 
assim para fora, aqui já vai alargando um bocadinho, não leva mais que sete, oito 

43 Entrevista a Gilberto Valentim Pires de Sousa, realizada a 4 de Maio de 2016, com apoio de Vanessa Amorim, 
antropóloga.
44 Isto é, com alinhamento feito da Torre de Outão ao Castelo de Palmela.
45 Na linguagem dos marítimos, baixo significa uma área de menor profundidade. Neste caso, o navegador 
orientava-se pela sequência de fundos e baixos, e respetivas características, para alcançar o mar pretendido.
46 Entrevista a Artur Cunha, 13 de Dezembro de 2013.
47 Desenha no canto superior direito da folha.
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minutos, a atravessar isto48. Aqui é baixo tem 70 braças, aqui na fundura tem 100 
braças. Aqui já tem 130, e aqui tem 150 até aqui. A borda já alarga um bocadinho, 
tudo a caminho do sudoeste. Isto aqui chama-se Entre-uma-e-Outra. Porque é entre 
uma borda e outra.  

Aqui é o Mé. Daqui para aqui é tudo pedra. Aqui era o Poço-da-Morte49. Sem-
pre para o sudoeste. No Poço-da-Morte não podíamos largar com boias às 20, nem 
às 19, nem às 18, porque ficava a tocar aqui na pedra. Por isso chamavam Poço-da-
Morte. 

Aqui já era as Triquitanas, e a borda faz toda para o sudoeste. Isto aqui é 
limpo. Daqui para aqui já a borda faz assim [inflete], aqui é o Bugalheito. É tudo 
pedra também. Eu punha as redes aqui [no início da borda de pedra] e largava aqui 
para o limpo, nas Triquitanas.

Aqui já é a Estradinha, outro bocado de mar. Para ir para aqui para a Estra- 
dinha ando aqui com uma hora de andar – era no tempo da barca, uma hora a andar, 
era aí umas nove milhas –, tenho que apanhar 70 braças, indo pelo mesmo rumo, 
quando começo a apanhar mais fundo é quando estou quase ao pé. Na Estradinha e 
no Bugalheito dava pescadas, mas não dava muito resultado, que o aparelho ficava 
quase todo no fundo50. 

Isto é a Fundura: aqui é a Afilhadinha, aqui é Entre-uma-e-Outra, aqui é o Mé, 
aqui é o Poço-da-Morte, aqui é as Triquitanas, aqui é a Estradinha, aqui é o Buga- 
lheito51. Agora aqui já é o São Domingos. Para ir para aqui, que é o São Domingos, 
tenho que apanhar oitenta braças. Eu aqui tenho que ter a Estrela do Norte em cima 
do Bico Cabo Afonso. É aqui o leste. Tem o Bico da Cova, tem aquela pedra, que é 
Arcanzil, e tem outro bico, mais além, que é o Bico Cabo Afonso. Para ir para aqui 
tenho que pôr a Estrela em cima do Bico Cabo Afonso. E para aqui a mesma coisa 
[na borda oposta]. A Estrela do Norte, estando em cima do Bico Cabo Afonso, estou 
dentro deste buraco, que é o buraco do Fosso. Que é nos Queimados. O canal, a bor-
da, a fundura, já foge para sudoeste outra vez. Aqui já é o Fosso, é um buraco que faz 
aqui, que é ligado aos Queimados. Aqui é o Gato do Fosso, é ligado aos Queimados. 
Que é quase tudo pedra. Aqui [agora na borda oposta] é os Queimados, e aqui já é os 
Protestantes52. A borda depois dos Protestantes vai a caminho do Cabo53. 

Aqui a borda já faz assim para oeste. Outra vez. É o resto da cana que está 
mais a oeste, que é a Bombas. Agora já vem outra vez a caminho de leste, e depois 

48 Uma cana ou área mais funda.
49 Assinala no desenho, no centro da fundura.
50 Por outras palavras, não era rentável porque as artes de pesca perdiam-se e avariavam-se muito.
51 Recapitula os “mares” que já identificou e representou no desenho.
52 Nome inspirado numa comunidade de religiosos protestantes que existia em Sesimbra.
53 Artur Cunha alterna, numa borda e na oposta, enquanto identifica os “mares” e os seus nomes.
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faz isto aqui assim. A caminho do sudoeste outra vez. Que é a nordeste do Garçone. 
Aqui está o Garçone, é uma coroa que está aqui, a borda faz assim, e depois faz as-
sim54. Isto é o Mangão. E aqui a borda já faz isto outra vez pelo sul55. Aqui já se vai 
para Sines.

Tem este bocado aqui, aqui é que vem para a Fundura Nova56. Que é o rumo 
a caminho ali do Bico da Cova. Quer dizer, a Fundura Nova já faz isto57. O buraco 
da Fundura Nova está aqui a 45 minutos de Sesimbra, para o Sul. Aqui é a Fundura 
Nova, aqui já a borda faz para o sudoeste um bocadinho58. 

Aqui é o Mar Novo. Aqui já está a Estrela do Norte está por cima do torreão 
do Castelo.

Aqui é o Morro à Risca. A Serra da Arrábida, cá em cima, tem um morrozinho 
por cima da serra. Quando este morro pequeno está em cima de uma risca que sai 
cá por baixo da rocha – a risca é uma malha branca, chama a gente uma risca, que 
está na rocha – é o Morro à Risca. 

[Retoma o desenho da fundura] Daqui para aqui ainda faz isto, e faz aqui, a 
Borda do Canto de Água59. 

Esta marca, quando este morro está a noroeste desta risca um bocadinho, e 
está, na costa do sul, este Alidão – daqui de cima vê-se a rocha de leste toda direita, 
até Sines, e estão dois morrinhos assim, chama-se o Alidão, nomes antigos –, se 
estiver na ponta de um fusco que vem daqui da rocha, este Alidão do Norte60, se es-
tiver aqui em cima da ponta do fusco que faz aqui, estamos aqui no Canto de Água. 

 
 
 
 
 
 
 
 

54 Inflete duas vezes, primeiro ligeiramente para um lado, depois longamente para o outro.
55 Faz um risco em zigzag desde o Mangão.
56 Desenha a borda mais próxima de si, uma espécie de U aberto para o fundo, depois inflete em 45º e segue em 
linha reta, e de novo inflete em ângulo de 45º e faz uma linha reta extensa.
57 Traça outra linha reta, que faz um V extenso com a linha anterior, aberto para o lado mais fundo, formando 
um ângulo agudo.
58 Pega num dos lados do V extenso acima referido, que representa a Fundura Nova, e começa a traçar daí uma 
ligeira curva.
59 Desenha um V com o vértice virado para a fundura.
60 Isto é, o morro do lado norte.
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Estudo de Caso VII
João Pinto Coelho61, pesca na roda

É fácil a orientação. Temos aqui o Bico do Caneiro, depois tem aquela pedra alta, 
que é o Pico. Depois tem uma pedrazinha assim mais afastada, que a gente pesca por 
terra dela, que é a Pedra Nova. Mais a leste da Pedra Nova tem o Guincho, que é uma 
pedra onde as armações tinham lá a casa. Passa-se o Guincho, tem o Bico da Agulha. 
Passa-se o Bico da Agulha, tem a Enseada da Cova. Da Enseada da Cova tem o Pico de São 
Pedro. Do Bico de São Pedro tem a Baixa da Rachada, que é uma baixa grande que está 
lá ao meio do mar, que já foram dois barcos contra ela. Passando a Baixa da Rachada, 
tem o Cozinhadouro. o Calhau do Cozinhadouro. Também tinha uma armação. Ainda 
se vê a casa da armação lá em terra. Depois tem o tal Bico do Cabo Afonso. Antes de 
chegar ao Cabo Afonso tem uma baixa grande. Passa-se o Cabo Afonso para dentro, há 
uma parte ali que a gente chama O Hospital, que tem uma pedra que se chama a Baixa 
do Caniço. Depois tem a Pedra da Restauradora, que é parecida com o Guincho. Tem lá 
um marco de quando armava a Restauradora. Depois a seguir à Restauradora, tem a 
Praia da Greta, onde também armava uma armação. Depois tem o Bico dos Aguilhões, 
que na carta vem os Pinheirinhos. Anda-se os Pinheirinhos para dentro tem ali outro 
Bico. Não me recorda o nome daquilo. Depois tem as Três Irmãs, que são ali umas três 
pedras. Anda-se para dentro, tem ali uma pedra, cá em terra, parece um leão, que a 
gente chama a Cabeça do Leão. Passa-se a Cabeça do Leão para dentro, tem Alpertuche, 
aquela praiazinha pequenina a chegar à Arrábida. Passando isso, tem o Bico do Gama. 
Depois é a Arrábida, tem o Portinho da Arrábida. No Portinho da Arrábida tem a Praia 
dos Coelhos, tem Galapinhos e tem Galápos. Depois é a Figueirinha, onde há agora lá um 
molhe, um molhezinho pequenino em pedra. Passa-se o molhezinho para dentro, tem o 
Hospital e depois a Torre do Outão. Passando a Torre do Outão tem a Comenda, depois 
tem Albarcão. Depois é Setúbal.

Ali para noroeste, tem o Ribeiro do Cavalo, tem a Mijona, e tem a Praia da Bale- 
eira. As únicas três praias que têm.

O fundo, a gente, olhando para a terra, vê a terra. Vê-se as marcas da terra. Basta 
ver as rochas, a gente sabe logo onde é que está. 

 

61 Entrevista a João José Pinto Coelho, João Siô, 17 de Dezembro de 2013. João José é um pescador de aiola que 
faz a pesca da “roda”, que se exerce sempre junto à costa e nos fundos de pedra contíguos à arriba: “Tem sempre 
roda até ao Cabo, até à Alagoa de Albufeira. Só em frente às praias é que tem areal”. Neste tipo de pesca, ao 
contrário dos anteriores, é preciso ter em atenção o ciclo das marés nas áreas onde se fazem sentir as correntes. 
No caso de João Siô, o costume é lançar as artes da meia-maré para baixo até às três horas de enchente. Por 
exemplo, se a preamar for às 7 horas da manhã, começa a lançar os covos às 10 horas, apanha a baixa-mar às 13 
horas (seis horas depois) e trabalha mais três horas, até às dezasseis.
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COMENTÁRIOS

Os autores destes trechos descrevem os trajetos e identificam as questões e as 
dificuldades à medida que estas surgem: passos que seguem, quer naveguem por meio 
de observações visuais e representações, quer o façam com a ajuda de dispositivos tec-
nológicos, ou no caso de conjugarem ambos. Quisemos destacar, no artigo, a relação 
espacial constante com a paisagem que o barco em viagem mantém, em especial as 
decisões relativamente à tomada ou mudança de rumos, os cálculos quanto às distâncias, 
a memorização e localização dos pesqueiros e a respetiva orografia. Para a navegação à 
vista da costa são citadas marcas em terra e, de noite, além das luzes (que são referências 
terrestres), a Estrela do Norte62.  

Entre os traços que os distinguem, notemos que a cartografia tem por con-
venção de virar o ponto cardeal Norte para cima enquanto os desenhos e esquemas 
dos pescadores se baseiam num critério mais aleatório. No primeiro caso esta é uma 
norma que se ajusta à rede de coordenadas geográficas nos planisférios e nas cartas de 
marear, às direções da rosa-dos-ventos e à leitura das constelações estelares e da abóbo-
da celeste. Dificilmente o contraste poderia ser maior relativamente ao universo da pes-
ca tradicional: a primeira referência é um ponto na costa que, regra geral, é o local 
de partida63. Nas etapas seguintes surgem outras marcas no horizonte terrestre, como 
luzes (na navegação noturna), correntes marítimas (informação tirada da cor da água 
e do comportamento das boias), forma das vagas, acidentes orográficos e pontos que 
ganham visibilidade na paisagem (telhados, árvores, manchas, caminhos, etc.). A lin-
guagem das descrições reflete esta dinâmica. Além da repetição dos advérbios de lugar 
e dos pronomes demonstrativos, abundam as expressões que definem circunstâncias: 
“ali na estrada por cima das luzes…”; “vamos a caminho…”; “vai-se encontrar com esta 
posição de luzes”; “aqui apanha uma borda, uma batimétrica”; “pescava-se aqui na beira-
da”; “o mar da Marateca é este baixio que faz aqui”; “uma serra que está ali”; “punha-se 
a Estrela do Norte à popa por cima da Baleeira”; “corriam a borda para os outros mares”.

Por outras palavras, o desenho ou esquema do pescador é uma representação que 
precisa de ser atualizada quando for necessário. 

62 A escolha de outras estrelas, segundo os exemplos que nos são referidos, acontece em circunstâncias em que 
o marítimo deseja poupar a vista ao cansaço: “Punha a posição do barco na agulha, depois olhava para uma 
estrela à proa do barco. Não estava a olhar apara a agulha. Punha proa àquela estrela… Para não estar a castigar a 
vista localizava aquela estrela… Se íamos para outro mar já tínhamos que marcar outra. Tinha de ser uma estrela 
brilhante” (entrevista a Carlos da Maia, 05 de Agosto de 2013).
63 Veja-se o comentário de Cotter (1983). Um navegador costeiro define as posições em termos de referências 
de rumos e distâncias de marcas importantes: pedras e bancos de areia. As coordenadas geográficas são se-
cundárias. O que explicaria o facto das primeiras cartas costeiras serem orientadas pelo correr da costa, mais 
do que pela bússola.
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Destacam-se destes estudos de caso as representações que os marítimos apren-
dem com os mais velhos e mais experientes, as que eles próprios adquirem pelas suas 
práticas, e a organização que lhes dão, emergindo do conjunto a noção de múltiplos 
espaços de navegação: indo de uma posição e rumo conhecidos para um destino que, 
normalmente, é também conhecido, na maioria das vezes os objetos ou referências, 
visuais, sensoriais ou fornecidas pelos aparelhos tecnológicos, são já esperados. Porque 
as viagens anteriores lhe permitiram construir uma memória dos percursos, não haven-
do imprevistos, o navegador é capaz de indicar cada momento por antecipação, o que 
surge nos instrumentos, ou o que aparece à vista. 

A navegação e a orientação são fenómenos humanos que se exercem com a 
coordenação entre as faculdades do pensamento, incluindo a memória e a imaginação, a 
capacidade de ordenar e estabelecer procedimentos para cada fase de uma viagem: quer 
falemos na navegação com tecnologias mecânicas ou digitais, ou naquela que recorre 
à intuição, ao instinto e às representações e referências visuais. O sistema de orien-
tação que o marítimo herda e retoma é construído pela experiência dos mais velhos, que 
ele próprio adapta. Se considerarmos que todos estes conhecimentos e narrativas são 
representações humanas, a paisagem é sobretudo uma imagem feita de objetos apreen-
didos pelos sentidos e pela atividade de ordenação do entendimento. É uma construção 
que cada marítimo preenche com os elementos que lhe são necessários, camada sobre 
camada. 

Carta náutica da Marinha – Instituto Hidrográfico (2008), abrangendo a zona dos canhões de Cascais, 
Lisboa e Setúbal. Para um universo de dezenas de pesqueiros, a carta refere apenas três: Mar do Cabo Feito, 

Coroa dos Amassadores e Canto de Alva. Os pescadores identificam algumas dezenas, 
de que deixamos aqui uma amostra e a sua localização tal como a indicaram durante os inquéritos.

 Identificação dos “mares” feita por Gilberto Valentim, João Carolo, António Aveiro,  Joaquim Mendes e out-
ros marítimos do porto de Setúbal. No âmbito de um projeto de homenagem aos pescadores promovido pela 
Setúbal Pesca - Associação da Pesca Artesanal de Setúbal, com o apoio de Luís Martins e Vanessa Amorim.
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A Avenida-Parque:
ingenuidade e malícia 

no planeamento urbano 
da Vila de Sesimbra

João Augusto Aldeia – Economista, Câmara Municipal de Sesimbra

Resumo
Na década de 1930 nasceu em Sesimbra a ideia da Avenida-Parque, uma via 

transversal a construir sensivelmente sobre o leito do ribeiro da Misericórdia, in-
tensamente arborizada, sobretudo a Norte, de modo a constituir um parque público. 
A partir de1960, intervenções predadoras de algumas empresas de construção, fa-
cilitadas pela figura omnipotente do arquiteto-consultor, desvirtuaram completa-
mente a ideia original: foi-se o parque, ficou a Avenida, que começou por se chamar 
da Boa Esperança, depois Salazar e, agora, da Liberdade.

Palavras-chave: arborização, urbanismo, city-beautiful, avenida, parque, 
arquiteto-consultor

Abstract
Since the thirties, Sesimbra had this dream of a park-avenue, a tree-lined 

residential street over the bed of Misericórdia brook, namely in its nothern area. 
However, since 1960, some building enterprises overpassed the laws and rules, 
erecting tall and misaligned buildings. Soon, the dream was over...

Keywords: forestry, urban planning, city-beautiful, avenue, park, chief-ar-
chitect.

A ideia do boulevard, alameda, ou passeio público, tinha-se vulgarizado em 
Portugal no século XIX, existindo, bem próximos de Sesimbra, os exemplos das ave-
nidas da Liberdade em Lisboa, e Luisa Todi em Setúbal. [Salgueiro 1992, pp. 192-193, 
e Silva 2000, p. 8]

Em Sesimbra, a referência mais antiga a este conceito encontra-se num 
periódico republicano local, o Jornal de Cezimbra, que publicou um programa de 
renovação urbana da vila, onde se pode ler:

“Palpa-se à primeira vista a necessidade de traçar-lhe desde já a planta para 
duas ruas, largas e paralelas, que mais tarde, seguidas até acima, nos poderia permitir 
a abertura dum boulevard, embora pequeno, tendo nos extremos dois largos, – o do 
Caninho (…) e o do Pelourinho“ [atuais largos Luis de Camões e do Município - Jor-
nal de Cezimbra, 19-11-1899]
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No entanto, os republicanos sesimbrenses, tendo tomado o poder em 1910, 
nada de significativo empreenderam em termos urbanos. Em 1914, o Presidente da 
Câmara Municipal 1, Armando Gomes Loureiro, apresentou em reunião daquele 
órgão a proposta para que “se levante uma planta da Herdade”, tendo uma “longa e 
ampla avenida, que começará no Jardim 5 Outubro e acabará na estrada de Santana, 
não se deixando construir nessa zona”. Esta “Herdade” era uma grande propriedade 
rural a norte da vila, na margem direita do ribeiro da Misericórdia, adquirida no 
século XIX por Manuel Caldeira da Costa, um importante armador e chefe político 
local. A proposta foi aprovada, mas não parece ter tido qualquer consequência nos 
anos subsequentes, pois conflitos de competências entre Câmara e Comissão Exec-
utiva levariam à paralisação daquele órgão. 

Existe, no entanto, nos arquivos da Câmara, o projeto de construção de uma 
avenida sobre o leito do ribeiro da Misericórdia, com data de 1921 2, provável inici-
ativa da Comissão Executiva que, nesse ano, tinha “resolvido convidar um Engen-
heiro a vir a esta vila levantar a planta para as obras de transformação da entrada 
da vila”. 

Projetava-se que a nova avenida terminasse numa rotunda, de onde partiria 
uma via de ligação à estrada para Lisboa, sensivelmente no ponto em que essa li-
gação acabou por ser realizada.

1 De acordo com a lei eleitoral de 1913, a Câmara Municipal era a nova designação do antigo Senado Munici-
pal; o órgão executivo do Município passou a ser designado como Comissão Executiva.
2 Parece ser esta a data inscrita no projecto, embora pouco legível. Num documento de final da década de 1930, 
refere-se que a avenida era um “sonho” que durava desde 1922.

Projecto de 1921, sendo visíveis, de cima para baixo, três grandes vias: a Calçada do Castelo (Rua 
Conselheiro Ramada Curto), a Estrada Nova (estrada nacional 378) e uma Avenida, sobre o leito 

do ribeiro da Misericórdia. O perfil da nova avenida, com um separador central arborizado, 
teria uma largura total de 17m – a actual avenida da Liberdade em Sesimbra tem apenas 15 metros…
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Os terrenos que ladeavam o ribeiro da Misericórdia, na zona a norte da vila, 
não tinham atraído muitas construções para a sua beira. Na margem direita, tinha 
sido construída a Vila Amália, elegante vivenda rural de finais do século XIX, mais 
tarde transformada em escola primária, e ainda hoje com essa função – mas, com a 
sua fachada para poente, virava costas ao ribeiro. 

Na margem esquerda, em terrenos de propriedade da família Covas 3, encon-
trava-se a cordoaria desta família – local onde, cumulativamente, já funcionara, em 
finais do século anterior, uma fábrica de conservas (Covas & Filhos), e onde viria a 
ser instalada, em 1927, uma fábrica de gelo 4. 

Mais francamente virado para o ribeiro, estavam o hospital da Misericórdia, 
encostado à igreja daquela Instituição, em frente do qual se localizava um tanque 
público de lavagem de roupa, construído em 1897, que dava o nome de Largo do 
Tanque naquele ponto em que o ribeiro entroncava na vila.

3 Apelido com origem na Galiza, distinto da outra família Covas, de alquiladores desde o século XIX, especia-
lizados no transporte de passageiros.
4 O requerimento dirigido à Câmara para obras com este fim ocorreu em 1925 (processo 10/1925) mas a ins-
talação da maquinaria de refrigeração ocorreu em 1927. Em 1925 já se referia que a frente (virada a poente) 
confrontaria com “avenida a construir”. Na zona da fábrica ficará o edifício das “Finanças” (ver planta de 
localização no final).

Projecto de finais da década de 1930 para uma avenida, entre o Largo do Tanque e o campo de jogos, 
nesta altura já classificada como “avenida-parque” e baptizada com o nome Boa Esperança.
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Também desde 1915, pelo menos, que já existia, junto ao ribeiro mas bastante 
afastado da vila, um “campo atlético”, anteriormente utilizado pelo Zimbra Foot-Ball 
Club, e que neste ano passa para  o União Foot-Ball Cezimbra: será o futuro campo 
de jogos do Grupo Desportivo de Sesimbra, ainda hoje existente, e que virá a ter um 
papel marcante no traçado da futura avenida.

Em 1917 foi o novo proprietário da Herdade, José Rumina, quem tomou a ini-
ciativa de construir, na margem direita e pouco a Norte do hospital da Misericórdia, 
um edifício com sala de espectáculos, que passou a ser designado como Salão da 
Vila Amália – atual Externato de Santa Joana. Também este edifício, com a fachada 
para poente, virava costas ao ribeiro. 

Apesar do projecto de 1921 para uma nova avenida, as autoridades mu-
nicipais preocupavam-se mais com a construção da estrada que, junto à praia e 
rompendo com os morros do ribeiro de Palames, ligaria a vila ao porto, a poente da 
baía, estrada cujo concurso de empreitada, da responsabilidade do Governo, seria 
aberto apenas em 1930, ficando a pavimentação concluída em 1934: a via Mar e Sol. 

Outra iniciativa urbanística que mobilizou a Câmara foi o arranjo do Largo 
de Bombaldes, zona de confluência dos ribeiros da Misericórdia e Entre Hortas com 
o mar, e construção da marginal que se desenvolveria da Fortaleza para nascente 
– uma via com objectivos turísticos, com base numa repartição funcional da praia, 
claramente explicitada na altura, em que o lado a poente da Fortaleza ficaria reser-
vado para a pesca, e o lado a nascente – a Esplanada do Atlântico – para os turistas. 
Os projectos iniciais previam mesmo uma espécie de miradouro sobre o mar, inte-
grando-se na tendência das “Avenidas do Mar”, ou “dos Banhos” [Lobo 2012, parte 
1, p. 133].

Paralelamente procedia-se ao gradual encanamento e cobertura dos ribeiros 
da Misericórdia e da Fonte Nova, embora o objectivo fosse sobretudo de natureza 
higiénica: utilizados como via de esgoto, os intermitentes caudais destes cursos de 
água não garantiam condições de salubridade, e era talvez esse o motivo de algumas 
construções adjacentes optarem por colocar as fachadas noutra direcção.

A cobertura do ribeiro da Misericórdia – ou da Vila Amália, com também 
chegou a ser designado – foi sendo executada de modo gradual. A primeira fase 
terminou em 1931, realizada pela Câmara em administração directa; a parte restante 
ficou a cargo do Estado mas com importantes apoios do Município, e os trabalhos só 
ficaram concluídos em 1952. 

Uma outra odisseia foi a abertura da nova avenida na direcção do mar, obri- 
gando à demolição de vários edifícios nas ruas da República, Serpa Pinto e da For-
taleza. Em 1931 a Câmara decidiu adquirir o edifício da antiga Fábrica de Conservas 
Lusitana (actual mercado), destinada, em parte, a ser demolida para “alargamento 
da travessa da República e o restante para mercado e arrecadação municipal”, mas o 
processo arrastar-se-á, e só em 1934 é que o mercado, que funcionava ao ar livre 
no Largo Eusébio Leão, passa a funcionar neste edifício. O “alargamento da travessa 
da República” veio a traduzir-se na ampliação do troço que virá a integrar a nova 
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avenida. As últimas expropriações e demolições, de edifícios próximos da Fortaleza, 
só se concretizariam no início da década de 1960.

A Avenida-Parque
A partir da década de 1930, a Câmara Municipal de Sesimbra iniciou um 

extenso programa de arborização, para “repovoamento florestal das escalvadas 
encostas que emolduram esta vila”. Em 1935 há referência a um fornecimento gra- 
tuito, pelo Ministério da Agricultura, de mil árvores, predominantemente pinheiros 
e ciprestes, fornecimentos que continuaram nas décadas seguintes, extensíveis a 
outras espécies, tais como acácias, tílias, espinheiros, alfarrobeiras, tamargueiras, 
eucaliptos e sicomoros. Em 1938 foram encomendadas 50 árvores para arborização 
da Esplanada do Atlântico. A encosta do Castelo e a zona em redor do Forte do 
Cavalo, foram algumas das áreas escolhidas para este programa de arborização: 
nesta última área veio a ser estabelecido Parque Municipal da Mata do Forte do 
Cavalo que, em Agosto de 1952, foi equipado com umas instalações sanitárias, sen-
do assim o 2º parque de campismo construído em Portugal, e o primeiro de ini- 
ciativa municipal. As remessas de plantas pelos serviços agrícolas da administração 
central continuaram pelo menos até 1952, ano em que há um pedido de mil acácias 
e quinhentos ciprestes.

Este impulso arborizador também contaminou a ideia da nova avenida a con-
struir sobre o leito do ribeiro da Misericórdia que, a partir de finais dos anos 30, 
começa a ser designada como “Avenida-Parque” 5. Numa entrevista a’O Sesimbrense, 
em 1941, o presidente da Câmara, Mateus Preto Chagas especificou qual o objectivo 
desta artéria:

“Teremos uma via de comunicação, com cerca de 1.500 metros, atravessando a vila 
na direção Norte-Sul, projectada no vale do ribeiro da Misericórdia, e que, partindo do ac-
tual campo de jogos do União Foot-Ball Cezimbra, irá desembocar na Esplanada Atlântico. 
A essa projectada artéria será dada a designação de Avenida da Boa Esperança 6. 
Para o efeito, a Câmara vai adquirir imediatamente a vasta Quinta da Vila Amália, 
onde, no terreno sobrante ao leito da futura avenida, começaremos a imediata plan-
tação de um núcleo florestal, com características de parque, que tão útil é para recreio 
da população”.

Descrita deste modo, a “avenida-parque” aproxima-se do modelo da aveni-
da da Liberdade, em Lisboa, por sua vez inspirada nas avenidas parisienses [Cunff 
2003, p. 182].

Como veremos a seguir, o conceito da Avenida-Parque será integrado na 

5 Por exemplo: em 17 de Outubro de 1938, a Câmara enviou ao Governo Civil o “projecto da Avenida-Parque”.
6 Nome da barca do arrais Alberto Pitorra, herói do salvamento de numerosas vidas durante o vendaval de 9 de 
Abril de 1934
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proposta de Plano de Urbanização do arquiteto Paulo Cunha (1941), mantendo-se 
nos planos de Carlos Negrão (1950) e Lorenzini-Padrão (1959). O maior esforço de 
arborização deve ter ocorrido em 1943, ano em que foram plantadas “975 árvores 
na parte destinada ao parque”. Ainda em Fevereiro de 1950, a Câmara, pretendendo 
plantar “no futuro Parque Municipal, espécies florestais expontâneas da Serrra da Ar-
rábida”, pediu à Casa Palmela autorização para colher “na Mata daquela serra alguns 
pés de medronheiros e folhado, bem como terra virgem para serem dispostos em vasos”. 

A justificação inicial para a nova avenida foi a do “recreio da população”, 
integrando-se na lógica dos espaços indispensáveis à preservação da natureza e ao 
bem-estar (e auto-estima) dos residentes [Gonçalves 2004, p. 89]. A sua utilidade 
“turística” só posteriormente foi adicionada pela Câmara, integrando-se na lógica 
dos espaços indispensáveis à preservação da natureza e ao bem-estar (e auto-esti-
ma) dos residentes [Gonçalves 2004, p. 89].

Um novo projecto para a avenida foi encomendado pela Câmara, em Agos-
to de 1951, ao engenheiro Joaquim de Almeida Júnior, entregue no início do ano 
seguinte.

No entanto, Sesimbra iria agora conhecer a saga dos Planos de Urbanização 
que, sob a promessa de melhores soluções urbanísticas, foram adiando a concre-
tização destas aspirações locais, e criando caminho para a intervenção de uma outra 
racionalidade, trazida por empresas exteriores, que substituiram a “avenida-parque” 
pela “avenida-betão”.

Planos de Urbanização
Em Dezembro de 1934, o ministro Duarte Pacheco publicara o Decreto que 

instituiu a figura dos Planos Gerais de Urbanização: as Câmara Municipais fica-
vam obrigadas, para as respectivas sedes de concelho, a efectuar levantamentos 
topográficos e a submeter à apreciação do Governo, no prazo de três anos a contar 
da data de conclusão das referidas plantas topográficas, os planos gerais de urban-
ização, elaborados após concurso entre arquitetos.

Apesar das normas e prazos indicados, a Câmara nada fez. Em Junho de 1936, 
Carlos Gomes de Loureiro – irmão do já referido Armando – publicou n’O Sesim-
brense um artigo sobre o Plano de Urbanização, onde se faz referência à possibili-
dade de se estabelecer uma ligação de Sesimbra até ao exterior, pelo leito do vale, 
revelando ainda a existência do projecto de “uma nova estrada, da concepção do 
engenheiro Zuquete" 7, que iria “da Alfarrobeira pelo vale [até] à praia”.

Mas será apenas em 1938 que a Câmara parece tomar consciência de que 
tem de elaborar um Plano de Urbanização, sob pena de ver recusados pedidos 

7 O nome referido no artigo é “Suquele”, mas trata-se provavelmente do engenheiro Afonso Zuquete, que foi 
director dos serviços de construção e conservação da Junta Autónoma das Estradas.



161

de comparticipação do Estado para obras públicas. Em Julho, dirige ao Ministro 
das Obras Públicas uma longa carta onde afirma que “tendo ponderado as mais 
urgentes necessidades locais e feito um sumário estudo da topografia da Vila” (…) 
submete “algumas directivas a que o mesmo [plano] deve obedecer”, e que são: 
A - Uma via de comunicação atravessando centralmente a vila com direcção Norte-Sul. 
B - Uma via de comunicação marginando a praia em toda a extensão. 
C - Uma via de comunicação dando acesso à encosta do Castelo. 
D - Transformação e regularização de alguns largos e ruas.

Em resposta à Câmara, Duarte Pacheco coloca alguma água na fervura:
“Merece louvor a iniciativa da Câmara de Sesimbra de promover a elaboração 

do plano de urbanização da Vila de Sesimbra. E podem ser utilmente aproveitadas as 
indicações fornecidas pelos técnicos que a Câmara encarregou da elaboração do referi-
do plano. Dada a circunstância de se poder vir a reconhecer, por um estudo mais pro-
fundo do assunto, a conveniência de alterar num ou noutro aspecto dessas indicações, 
conviria adiar a realização das obras previstas para depois de estar aprovado o plano 
geral. Nestas condições o Governo prestaria o seu concurso financeiro à Câmara de 
Sesimbra, nos estudos e, em certa medida, nas obras.” [ofício de 21-8-1938]

Plano Paulo Cunha
Será o próprio Ministro a indicar à Câmara o nome do arquiteto Paulo de 

Carvalho Cunha para realizar o Plano de Urbanização da Vila de Sesimbra; este 
apresenta uma proposta em Novembro de 1938, que a Câmara delibera aceitar ainda 
nesse mês.

O arquiteto comprometia-se a entregar, no prazo de 7 meses, o Plano, que de-
veria abranger a “edifícios públicos e instalações de interesse social que seja necessário 
prever”, e “localização de centros industriais e comerciais e previsão sobre o seu desen-
volvimento futuro” bem como diversas plantas, entre as quais: Plano de apresentação 
(“dando a impressão do projecto realizado”), Planta de trabalho (traçados simples 
dos arruamentos projectados) e Planta geral (onde seriam indicadas “as ruas, praças, 
alamedas, jardins e parques, os espaços livres a utilizar, a localização dos principais 
edifícios públicos, mercados, matadouros, embarcadouros, cemitérios, instalações 
de interesse social ou económico, etc.”). 

Embora apareça referido, em vários documentos [Lobo 2012] como tendo 
sido elaborado em 1945, uma planta de conjunto deste Plano já foi incluída na 
Monografia de Sesimbra, de 1941. Sabemos, por uma planta em que são identifi-
cadas as áreas a demolir, que se propunha a demolição de uma parte importante 
da zona antiga de Sesimbra, nomeadamente todo o quarteirão entre as ruas 31 de 
Janeiro e da Fortaleza.
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Um dos elementos centrais do plano é, portanto, a Avenida-Parque, num 
modelo de vários eixos viários simétricos relativamente àquela via, com uma rotun-
da e uma crescente arborização de sul para norte, desenvolvimento coroado pelo 
Campo de Jogos e prevendo uma baixa densidade de edificações. Segundo alguns 
autores, este modelo integra os pressupostos do movimento City Beautiful [Lobo 
1993 e Lobo 2007]. Porém, como referimos, a ideia da Avenida-Parque já tinha sido 
exposta em Sesimbra antes de iniciados os trabalhos de Paulo Cunha.

O volume de demolições previstos neste plano, só por si, seria suficiente para 
o classificar como irrealizável, dados os seus custos, incomportáveis para a Câmara 
Municipal. Em 1945 surgiram publicamente indicações de que o Plano será aban-
donado e, em Novembro desse mesmo ano, um outro arquiteto – Carlos Negrão – 
será encarregue de elaborar um novo estudo.

Carlos Negrão
O Plano de Carlos Negrão – em que o autor contará com a colaboração do 

arquiteto Pedro de Vasconcelos –  retoma alguns dos pessupostos do Plano anterior, 
mas com uma diferença importante: as demolições são bastante reduzidas. Man-
tém-se o conceito da Avenida-Parque, sendo que a simetria das vias surge agora 
amputada no lado nascente da nova via. Em compensação, o Parque prolonga-se a 
nascente e norte, para lá do campo de jogos.

Plano de urbanização de Paulo Cunha (1941)
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O L formado pela nova avenida e pela Esplanada do Atlântico surge vocacio-
nado para uso turístico, com instalação, nesta última via, de diversos equipamentos, 
tais como uma grande central de camionagem e a sede do Clube Naval.

O plano foi aprovado pelos órgãos locais, mas com algumas objecções. Uma 
delas relacionava-se com a complexidade da proposta de separação radical entre a 
zona de actividades piscatórias, por um lado, e a zona habitacional e de turismo, por 
outro: seria difícil deslocar todas as actividades de apoio à pesca para o Porto de 
Abrigo. Não parecia muito razoável à Câmara “que se preconize tão nítida separação 
quando se reconhece que um dos principais atractivos, se não o principal atractivo do 
turismo em Sesimbra, reside, precisamente, no interesse pelas características que ro-
deiam a indústria de pesca local.”

O Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) apreciou este Plano 
em Abril de 1956, levantando uma série de reservas, onde se incluiam as que 
tinham sido colocadas por Sesimbra, e acrescentando outras. O documen-
to voltou para trás, mas não regressou às mãos de Carlos Negrão: a sua re-
visão ficou a cargo dos funcionários da Direcção Geral de Serviços Ur-
banos (DGSU), os arquitetos Fernando António Lorenzini e Cabeça Padrão. 

A avenida-parque segundo o plano de Carlos Negrão (1950)



164

Plano Lorenzini-Padrão
Lorenzini e Padrão fizeram a revisão do Plano, que deram por concluída em 

Maio de 1959. Antes disso, apresentaram à Câmara Municipal de Sesimbra um “Es-
boceto do Anteplano de Urbanização”, que a edilidade apreciou em Dezembro de 
1958, considerando que:

“De uma maneira geral, excluindo pequenos pormenores, o presente estudo dá 
perfeita satisfação às necessidades da Vila e aos reparos feitos pelo digno CSOP quando 
do primeiro estudo. Assim, as novas zonas de expansão, os diversos arranjos de pontos 
interiores do aglomerado, são absolutamente aceitáveis.”

Mas nem mesmo assim o Plano seria aprovado superiormente. Em Setembro 
de 1960 a Câmara recebeu o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, do- 
cumento de que se desconhece o paradeiro e o conteúdo. Em 1966 ainda andava a 
autarquia em negociações com o arquiteto Nereus Fernandes para um “Plano Piloto 
de Sesimbra, Santana, Corredora, Cotovia, Casais de Sampaio e Venda Nova”, de-
pois entregou ao arquiteto Raul Branco (empresa Gefel) a elaboração de um Plano 
Director do Concelho, que seria apreciado em reunião de Câmara de 27-2-1973, mas 
sem o ter aprovado, por causa da zona de protecção à Lagoa, que abrangia grande 
parte do Concelho.

 
O “Arquiteto-Consultor”
A figura do Arquiteto-consultor surgia no decreto de Duarte Pacheco, de 

1934: “Os urbanistas autores dos planos de urbanização aprovados pelo Governo 
desempenharão a função de urbanista consultor da câmara respectiva, durante o perío-
do por ela fixado, devendo os seus serviços ser remunerados nas condições que entre si 
vierem a ser acordadas” (artigo 11º).

Os planos referidos no Decreto deveriam ter sido selecionados mediante 
concurso público, e obter a aprovação do Governo: ora, nada disso acontecera em 
Sesimbra. No entanto, a figura do arquiteto-consultor virá a ter um papel decisivo 
no urbanismo da Vila e do Concelho.

O orçamento municipal para o ano de 1956, incluiu uma autorização 
para criar o lugar de “arquiteto ou engenheiro para orientar e informar os assun-
tos relacionados com a execução do Ante-Plano de Urbanização da Vila de Sesim-
bra". Mas só em Janeiro de 1961 é que a Câmara deliberou criar um Gabinete de 
Urbanização, incluindo os cargos de: Arquiteto Director do Gabinete e Ar-
quiteto Adjunto, sendo aquele lugar ocupado por Nereus Fernandes que já an-
tes desempenhava essa função. Será coadjuvado por Rogério Cayate como 
Arquiteto Adjunto.

Por vezes também nomeado como “arquiteto urbanista”, passa a ter um poder 
insólito na Câmara: com base na “posse” de um conhecimento essencial e a outros 
vedado, a sua palavra adquire um peso de autoridade. As suas sugestões, rabiscadas 
em papéis avulsos, passam a ser citadas entre aspas nas deliberações municipais, 
reproduzidas nas atas e, como tal, comunicadas aos requerentes: exactamente como 
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fazia a administração central para divulgar os despachos ministeriais.
O primeiro arquiteto-consultor da Câmara desempenhará, com frequência, 

papéis em que são palpáveis conflitos de interesses. No caso que estamos a abordar 
– a urbanização da Avenida da Liberdade – verifica-se que:

a) deu pareceres sobre os diversos pedidos de construção e loteamento;
b) foi o autor do “estudo” (plano de pormenor) para o lado nascente da nova 

a      venida;
c) adquiriu à Câmara, em hasta pública, alguns dos lotes que esse estudo 

definiu, onde se propõe construir uma unidade hoteleira – o Hotel Farol;
d) foi o autor, contratado pelos privados promotores, dos projectos para dois 

dos edifícios da mesma zona: “Arranha-céus” e “Marsol”.
Acumulando a remuneração do cargo com honorários para diversos 

“estudos” e “planos”, tornar-se-á um importante credor da Câmara, proporcio- 
nando-se esta situação caricata: em 1964 a Câmara informou o Ministro das Obras 
Públicas que “o seu urbanista [Nereus Fernandes] que desde há treze anos vem acom-
panhando o desenvolvimento urbano da vila e do concelho, com a maior competência 
e a dedicação que advém do facto desta Câmara lhe ser devedora de muitas dezenas 
de milhares de escudos”. Para a Câmara, a dívida era sinal de dedicação do arquiteto; 
hoje poderemos questionar se não seria também suporte para um ilegítimo ascend-
ente sobre a autarquia local 8. 

É de referir que, para além do arquiteto-consultor, Sesimbra ainda conheceu 
um “super arquiteto-consultor”. A certa altura a DGSU, para agilizar os processos 
de consulta, e num ambiente de desconfiança perante “facilidades” e “factos consu-
mados” proporcionados pela autarquia, designou o arquiteto Cabeça Padrão para 
acompanhar o que se passava em Sesimbra: este deslocava-se com frequência à 
Vila, consultando e informando os processos de obras. Os seus pareceres, contudo, 
seguiam a via-sacra da hierarquia administrativa: remetidos à DGSU, eram subme-
tidos ao Ministro e comunicados depois à Câmara.

De “Avenida-Parque” a “Avenida Salazar”
A mudança de nome da avenida, da “Boa Esperança” para “Salazar” 9, não 

está directamente relacionada com o abandono do conceito de “Avenida-Parque”, 
mas serve como símbolo da mudança, de uma visão que privilegiava os valores e 

8 Nereus Fernandes também foi o autor, contratado por António Xavier de Lima, e com o aval da Câmara, dum 
projecto de urbanização do Casal do Sapo – nunca aprovado pelo Ministério, mas que serviu para que o pro-
motor apresentasse o respectivo loteamento como “aprovado”. A divisão de lotes que ainda hoje retalha aquele 
loteamento clandestino, foi desenhada por Nereus Fernandes, mas nenhum dos seus edifícios modernistas – dir-
-se-iam “oscar-niemeyerianos” – lá foi construído.
9 A designação de Avenida Salazar foi deliberada pela Câmara em 5 de Maio de1958; passou depois a Avenida 
da Liberdade após a Revolução de Abril, mas numa deliberação da velha Câmara nomeada ainda durante o 
período marcelista, na reunião de 13 de Maio de 1974.



166

a história local e a componente de arborização, para a “visão” desenvolvimentista, 
conduzida por empresas de construção externas, que semeou os terrenos da nova 
artéria com muito betão e nenhuma vegetação.

Dum modo geral, os promotores locais de novas edificações – Daniel Covas, 
Fernando Barral (Arcada), irmãos Veríssimo – cumpriram os limites impostos de 
quatro ou cinco pisos acima do solo, enquanto as empresas externas – Erg, Marbol, 
Tormar – lograram, com vários estratagemas, chegar aos 7 e 8 pisos, perante uma 
Câmara incapaz de controlar os acontecimentos. Ainda que não sirva de justifi-
cação, é de referir que esta segunda fase decorreu num ambiente de instabilidade 
política municipal, com origem numa profunda divisão das hostes salazaristas lo-
cais, período de 16 anos (1958-1974) em que a Câmara conheceu sete presidentes, 
com dois interregnos em que foi dirigida pelos respectivos “vices”. Num destes in-
terregnos, após a morte do presidente Orlando Pais Soares, verificou-se aprovação 
pela Câmara de numerosos processos de obras e loteamentos, incluindo alguns em 
que o vice-presidente era parte interessada 10.

Em 1948 foi construída a escola primária do Plano dos Centenários, que 
já aparece prevista no Plano de Carlos Negrão, e que, com a sua baixa densidade 
de ocupação e ajardinamento exterior, se enquadrava bem no conceito da Aveni-
da-Parque, podendo ser considerada como o seu último suspiro, enquanto que o 
“arranha-céus” (1961-1964) inaugura a fase da avenida-betão, também assinalada 
pelo cineteatro (1962).

Após o “estudo” realizado para a avenida, esta irá crescer a duas velocidades. 
Por outro lado, constroem-se edifícios de acordo com a regra geral de um máximo 
de 4 ou 5 pisos acima do solo: os edifícios “tipo Alvalade” construídos no topo 
norte-nascente (1956-1959, respectivamente anos de início do processo e de con-
clusão do edifício), Daniel Covas / Hernâni (1958-1959), irmãos Veríssimo (1962-?), 
Arcada (1966-1968). Na zona desde a fábrica do gelo para norte, surgem os “arra-
nha-céus”: aquele que os promotores assim mesmo designaram (1961-1964, 8 pisos), 
Marsol (1963-?, 7 pisos), das “Finanças” (1966-1974, 8 pisos). Por último, o edifício 
Avenida (1983-?) regressa aos 5 pisos, ainda que o projecto inicial propusesse 7. 
Veremos a seguir, para alguns destes edifícios, como se deu esta progressão. 

Deve assinalar-se a oposição feita a esta nova “urbanização” pelo jornal local 
O Sesimbrense, sobretudo em artigos de Rafael Monteiro, que também denunciou 

10 Orlando Pais Soares, faleceu de 18 de Fevereiro de 1970, de uma síncope, em plena reunião de Câmara, 
durante uma acesa discussão em que estava a ser confrontado pelos outros vereadores de ter feito incluir nas 
actas, falsas aprovações de projectos de urbanização, que nem sequer tinham sido levados às reuniões. Terá 
sido o afã administrativo subsequente do vice-presidente – Manuel da Silva Cachão, entre Fevereiro e Abril de 
1970 – a dar origem à lenda da “noite mágica”, na qual teriam sido assinados (aprovados) dezenas de processos 
de obras e loteamentos. Porém, o vice-presidente não tinha competências delegadas nesta matéria, que obrigava 
à deliberação do colégio municipal. 
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várias situações no Diário Popular, de que era correspondente 11.

Edifícios tipo “Alvalade” 
Em terrenos de sua propriedade, a norte do edifício da Vila Amália e a poente 

do ribeiro, a Câmara definiu vários lotes (n.º 7 a 9), prolongando-se para a rua 
Monteiro (actual rua João da Luz – lote 6) para os quais existia um anteprojecto de 
arquitetura, da autoria de Rui da Silveira Borges, técnico da DGSU – numa carta do 
ministério, chegam a ser designados como “edifícios tipo Alvalade”. Mas os projec-
tos finais acabaram por ser encomendados pelos promotores privados – constru-
tores civis de fraca dimensão empresarial – ao arquiteto Castro Lobo que, embora 
mantendo a volumetria do anteprojecto, introduziu várias simplificações, “como 
meio de atingir a singeleza e sobriedade pretendida” e que, na prática, empobreceram 
os projectos. Os edifícios ficaram concluídos em 1958 (lotes 8 e 9) e 1959 (lote 7).

“Arranha-céus” 
O “Arranha-céus” – designação premonitória, dada pelo promotor, a empresa 

Erg 12 – era um dos edifícios previstos no “estudo para a avenida Salazar – nascente”, 
elaborado por Nereus Fernandes – e é este mesmo arquiteto quem, em Maio de 
1961, informa a Câmara que foi contratado por aquela empresa para desenvolver o 
projecto desse prédio – candidamente, pergunta se a Câmara ”vê algum inconve- 
niente em aceder àquele pedido”. Será ele o autor do projecto.

Inicialmente foram propostos 7 pisos acima do solo, mas com a “originali-
dade” de que o 5.º piso seria “vazado, servindo de elemento de ligação com as outras 
construções contíguas”. Outra originalidade é que o edifício se desenvolve, no seu 
maior volume, perpendicularmente à avenida, com um pequeno bloco de 3º andar 
(r/c + 3) a servir de fachada para esta via. Ou seja: directamente para a avenida, seria 
um modesto edifício de 4 pisos acima do solo, cumprindo a norma, ficando a massa 
dos 7 pisos atenuada pela posição lateral face à avenida, com a empena poente sem 
aberturas, apenas revestida com azulejos decorativos.

A memória descritiva, datada de Setembro de 1961, refere a existência de “um 
anteprojecto e maqueta [que] foram apreciados por s. ex.ª o sr. Ministro na sua última 
visita a Sesimbra”. Ainda nesse mês, é Rogério Cayate quem dá o parecer técnico: 

11 Em 14 de Maio de 1960, o Diário Popular denunciou mesmo uma agressão física a Rafael Monteiro, prota-
gonizada pelo presidente da Câmara – e pelo arquiteto Nereus Fernandes – na sequência dos artigos de Rafael 
sobre os “atropelos ao traçado urbanístico” da Vila.
12 A Erg não era uma empresa qualquer, em Sesimbra. Fundada em 1920, um dos sócios era o engenheiro 
Virgílio Preto, que virá a ser nomeado presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, entre Junho de 1936 e 
Setembro de 1937. Já em 1926 a empresa construíra para a edilidade um “barracão para recolha de carroças”. A 
Erg construirá depois o bairro municipal Infante D. Henrique (1953), o Cineteatro João Mota (1962) e o Hotel 
do Mar (1963). Como promotora, para além de construtora, edificará o “Arranha-céus” (1964), os blocos Porto 
de Abrigo e o Bloco do Moinho. Em 1972, foi-lhe indeferida a construção de edifício sobre o Morro do Alcatraz.
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“Não se vê qualquer inconveniente, desde se considere o trabalho apresentado como 
ante-projecto”. Pura ilusão: o parecer é de 18 de Setembro, e poucos dias depois, a 9 
de Outubro, começam as escavações e as obras.

Um ano depois (13-10-1962) a Erg requer à Câmara “autorização para am-
pliação de mais três pisos, nos termos dos andares inferiores”, dado que “as fundações 
do edifício permitem a ampliação solicitada”. Rogério Cayate propõe que apenas se 
autorize mais dois pisos, mas a Câmara concede os três pisos adicionais solicitados. 
Ainda assim, a Erg apenas acrescentará mais dois pisos. 

Num requerimento posterior, já de 1964, o mesmo Cayate informa que: “não 
obstante terem sido autorizados três andares pela deliberação de 24-10-1962, foram 
apenas ampliados dois, por sugestão verbal de sua ex.ª o sr. Ministro das Obras Pú-
blicas, da qual tive conhecimento.” Extraordinária tramitação, em que a Erg alega a 
“apreciação” inicial do ministro feita sobre uma maqueta, durante uma visita, e em 
que o arquiteto-consultor adjunto parece saber mais do que pensa o ministro sobre 
este “arranha-céus”, do que a própria Câmara. 

Mas o edifício terá de facto mais um piso, que não foi autorizado, o tal 4º 
andar que deveria ter ficado “vazado”, e que foi solidamente “enchido” durante a 
construção. O Ministério das Obras Públicas (MOP) virá a considerar a edificação 
“como padrão dum edifício perfeitamente errado quanto aos interesses de Sesimbra e 
que de forma alguma poderá repetir-se” [Ferreira 2016, p. 97]. Mas repetiu-se, como 
veremos.

O “Arranha-céus” deveria ter apenas 4 pisos acima do solo: e de facto 
é isso que acontece com a “saliência” que tem fachada para a avenida. A seu lado, propunha-se 

um bloco com 6 pisos – mas onde o quarto andar seria um “vazado, servindo de elemento de ligação 
com as outras construções contíguas”. No final, acabou com 8 pisos acima do solo.
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Edifício dos irmãos Veríssimo
Trata-se do lote imediatamente a norte do edifício Pinto Leão. O projecto, de 

1962, apresentava 4 pisos (rc + 3). Este caso será remetido ao arquiteto da DGSU, 
Cabeça Padrão, o qual dá um parecer negativo, cujo conteúdo vale a pena conhecer: 
“Segundo o esboceto aprovado do plano de Sesimbra [do qual ele era co-autor], não 
está prevista a ocupação de construção conforme é pretendido (…) Ainda que fosse de 
admitir a remodelação, o seu estudo deveria considerar todo o quarteirão e tendo em 
conta tratar-se da zona antiga de Sesimbra. O edifício agora requerido não considera 
as características locais, não só no que diz respeito à pouca largura da tv. Leão de 
Oliveira, como ainda quanto à proximidade do edifício existente a sul (a 3m) que 
ficaria com os vãos abertos ao Norte, entaipados. É também de notar que, no aspecto 
plástico, o edifício é completamente alheio ao tipo de construção que caracteriza a zona 
antiga de Sesimbra.”

Cabeça Padrão refere ainda que “a Câmara Municipal não tem exigido, numa 
Vila como Sesimbra, o nível e qualidade arquitectónica que seria de desejar, aceitando 
e aprovando projectos de inferior qualidade, por vezes de muito inferior qualidade, 
projectos que não poderão ser aceites, principalmente para uma artéria da importância 
da Av. Salazar.” 

O ministro Arantes e Oliveira sanciona o indeferimento, em 23-23-1963, e 
acrescenta: “devendo imprimir-se urgência à regulamentação a que se deverá sujeitar 
a construção em causa e outras em condições semelhantes”. Este edifício, no entretan-
to, acabará por atingir os 5 pisos, tal como o edifício João M. dos Anjos, adjacente 
para norte, edificado num lote que estava reservado para logradouro.

Edifício Marsol
Nos dois lotes vendidos pela Câmara ao arquiteto Nereus Fernandes, deveria 

ter sido construído um hotel, sob pena de reversão do terreno para o Município. 
Em vez disso, acabou por nascer um edifício de apartamentos com 7 pisos acima 
do solo.

Em Março de 1963, o ministro, “considerando os compromissos da Câmara 
com os lotes 11 e 12 (hotel)”, assinala que estes lotes deverão ter o máximo de 4 pisos, 
determinando ainda um “maior afastamento em relação à avenida” e redução de 
cércea (para 3 pisos) dos cinco lotes adjacentes para sul. A Câmara reage indignada 
a esta solução, pela diminuição potencial do valor destes últimos lotes, de que era 
proprietária. 

Em todo o caso, em Junho de 1963, um outro arquiteto consultor – Raul Bran-
co – pronuncia-se sobre o hotel: “tanto quanto às alturas quanto à implantação, não 
se cumpre o estudo anteriormente aprovado.” Um novo parecer, de 1969, refere que 
“relativamente ao número de pisos, verifica-se um excesso em relação às condições em 
que o lote foi vendido, não se vendo, no entanto, inconveniente, sob o aspecto estético e 
urbanístico. O número de pisos inicialmente previsto era de 4, sendo o rés-do-chão livre 
para jardim. O número de pisos do actual projecto é de 6.”
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Finalmente é uma empresa, a Marbol, quem adquire o terreno e apresenta 
projecto para um edifício de apartamentos – processo irregular, pois a falta de cum-
primento de Nereus Fernandes teria de resultar na reversão dos lotes para a Câmara. 
Não só isso não aconteceu, como o antigo arquiteto-consultor é agora apresentado 
pela empresa como autor do projecto arquitectónico.

Em Março de 1970, com o edifício já construído, a Câmara descobre impor-
tantes alterações ao projecto, nomeadamente: “ocupação da avenida por excesso do 
volume de construção, ocupação de área superior à adquirida”. Convocada a empresa, 
esta “esclarece” que o seu procedimento se baseou “em informação pessoal do fale-
cido presidente da Câmara, que aceitaram como válida e os levou posteriormente a 
negociarem a aquisição do terreno com o sr. arquiteto Nereus Fernandes”. O “falecido 
Presidente da Câmara” era Orlando Pais Soares (ver nota 10).

A solução dada pela Câmara a este imbróglio é igualmente insólita: “Dado 
que o gerente da Marbol, presente à reunião, se compromete a cortar as varandas do 
rés-do-chão do prédio em construção na Av. Salazar, por razões de ordem estética e 
funcional que os técnicos têm recomendado, a Câmara autoriza como compensação, 
e por não haver inconveniente, que o edifício tenha mais um piso.” E assim acabou 
por ficar com 7 pisos acima do solo, um edifício que, no seu projecto inicial, era de 
apenas 4, e as varandas ilegais lá continuam, agora transformadas em “marquises”.

Perante o MOP, a Câmara admite, em 1971, ter autorizado indevidamente 
os 7 pisos, mas acrescenta: ”Porque a revogação das deliberações que autorizaram 
a actual cércea, acarretaria, certamente, para esta Câmara, indemnizações que não 
poderia suportar, vimos solicitar que seja sancionada a altura autorizada”… 

Edifício das Finanças
A primeira iniciativa para este local foi apresentada por Joaquim Pinto Braz, 

para construção de “uma estação de serviço, ilha de bombas, garagem e estacionamen-
to temporário”. O arquiteto-consultor, Nereus Fernandes, rejeita a solução: “segundo 
a orientação traçada para o plano e nomeadamente aquela que nos foi indicada pelo 
Gabinete do Plano da Região de Lisboa 13 aquando do projecto do Hotel Farol, julga-se 
inconveniente a instalação de bomba de gasolina e estação de serviço na avenida” pois 
seria “mais um ponto de conflito, prejudicial sob o ponto de vista urbanístico.“ 

Como já foi referido, quem se propõe construir o Hotel Farol é ele próprio, 
Nereus Fernandes, nos dois lotes próximos, que adquiriu à Câmara. Ainda nesse ano 
de 1966, Joaquim Pinto Braz apresenta um novo projecto, que inclui a bomba de gas-
olina e um prédio para 18 apartamentos, e 5 pisos acima do solo – sendo o superior 
um “recuado”. Nereus Fernandes mantém as objecções anteriores e acrescenta que 

13 O Gabinete do Plano da Região de Lisboa foi criado em 1959, dependendo funcionalmente da Direcção Geral 
de Serviços Urbanos [Ferreira 2014, p. 3].
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“não damos parecer favorável quanto ao aspecto estético das fachadas”.
O impasse será desbloqueado pela empresa Tormar, que passa a deter a titu-

laridade do processo, e que vai propor 7 pisos acima do solo, com o último recuado. 
O edifício acabará por ser concluído efectivamente conforme este projecto, sendo 
que a inclinação do terreno faz com que, na empena sul, a altura efectiva seja equiv-
alente a 8 pisos – e sem qualquer recuo do piso superior. Ficou terminado em 1974, 
a ali será instalada a repartição de Finanças.

Edifício Avenida
A construção seguinte na avenida é mais tardia: processo com origem em 

1983, irá ocupar a zona da antiga cordoaria e fábrica da família Covas. Os autores do 
projecto admitem que a envolvente edificada é desequilibrada: a norte um edifício 
“demasiadamente alto e desalinhado da rua”, a sul uma construção tradicional com 
dois pisos. Propõem um edifício com um perfil aparentado a um zigurate, onde a 
extrema da fachada sul se alinha com o edifício de 2 pisos, mas que, no total, atinge 
os 7 pisos acima do solo. No entanto, a Câmara aprovará apenas 5 pisos, sendo o 
último recuado.

______

O que ficou descrito permite ter uma ideia, da ingenuidade, por um lado, e da 

malícia, por outro, que transformaram uma ideia pioneira e louvável, numa desali- 

nhada, desequilibrada e desinteressante via urbana. 

Em 2000, ainda foi concedido alvará à empresa “Sesimbra 2000” para 

urbanizar todas as áreas ainda por construir da avenida da Liberdade, até ao seu 

limite norte: um total de 24 mil m2, onde a área total de construção ultrapassa os 15 

mil m2. A operação previa a edificação de ambos os lados da avenida, a norte do “ar-

ranha-céus”, o que implicaria a “deslocação” do campo de jogos mais para poente, 

cortando ainda um pouco mais o parque plantado em 1943. A crise financeira e 

imobiliária nacional, agravada em 2011, inviabilizou o investimento, encontran-

do-se a “Sesimbra 2000” em processo de insolvência 14.

Quanto ao “parque”, ainda não desapareceu: designado como “Ma- 

ta da Vila Amália”, é agora uma pequena mancha arborizada, a poente dos 

edifícios tipo Alvalade e das instalações desportivas (ginásio, piscina e do campo de 

jogos), cortada pela estrada concluída em 1955, ligando a avenida da Liberdade à es-

trada nacional, mata que a Câmara pretende qualificar como zona de lazer e recreio.

14 A “Sesimbra 2000” foi administrada por Emídio Catum e pelo empresário sesimbrense Teodoro Gomes 
Alho, e o seu colapso coincidiu com a desintegração do grupo financeiro Sociedade Lusa de Negócios / Banco 
Português de Negócios.
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Referências
Processos de obras e urbanização do Arquivo Municipal de Sesimbra: Salão 

da Vila Amália (108/1918), edifícios tipo “Alvalade” (118, 119 e 120/1956), Co-

vas-Hernâni (44/1958), Arranha-céus (108/1961), irmãos Veríssimo (13/1961), Casal 

do Sapo (316U/1964), Arcada (14/1966), Finanças (12/1966 e 204/1966), Marsol 

(120/1969), João Maria dos Anjos (200/69), Artur Covas (309/1970), Avenida (2/1983), 

Sesimbra 2.000 (12/2000). Foram ainda consultadas as actas das reuniões e o copi-

ador da correspondência da Câmara Municipal, para as datas indicadas no texto.

1 – Jardim
2 – Igreja da Misericórdia
3 – Misericórdia (hospital)
4 – Escola de Santa Joana
5 – Cineteatro-Biblioteca
6 – Escola primária (centenários)
7 – Escola (antiga Vila Amália)
8 – Edifícios tipo “Alvalade”
9 – Ginásio do GDS
10 – Edifício da Piscina
11 – Campo de Jogos

12 – Edifício Pinto Leão
13 – Edifício irmãos Veríssimo
14 – Edifício João Mª dos Anjos
15 – Edifício Covas / Hernâni
16 – Edifício Arcada
17 – Edifício Xurrex
18 – Edifício Avenida
19 – Edifício das Finanças
20 – Edifício Marsol
21 – Edifício Arranha-céus
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O povoado pré-histórico fortificado 
do Outeiro Redondo, Sesimbra. 

Breve síntese dos trabalhos até ao 
presente realizados (2005-2015)

João Luís Cardoso¹

Resumo
Apresenta-se a síntese dos resultados obtidos nas sete campanhas arqueo- 

lógicas de escavações realizadas no povoado pré-histórico fortificado do Outeiro 
Redondo (Sesimbra) entre 2005 e 2015.

Os resultados das análises de radiocarbono efectuadas permitiram situar a 
ocupação do sítio entre cerca de 2600 e 2100  cal BC. 

No decurso dos cerca de 500 anos de presença humana naquela elevação 
rochosa,  dominando a baía de Sesimbra, construiu-se um poderoso dispositivo 
defensivo, recorrendo a grandes blocos de calcário duro, disponíveis localmente, 
o qual envolve a parte mais elevada do morro, possuindo planta elipsoidal. Esta 
linha muralhada defendia espaço ocupado por diversas estruturas habitacionais, de 
planta circular ou elipsoidal,  às quais, por vezes, se agregavam estruturas de com-
bustão, nalguns casos utilizadas para a metalurgia do cobre, actividade económica 
muito bem documentada no local. A análise conjunta da cronologia absoluta, da 
sucessão estratigráfica identificada, da tipologia dos espólios arqueológicos reco- 
lhidos e da sequência construtiva, integrando tanto estruturas habitacionais como 
defensivas, permitiu traçar as seguintes correlações:  

1.ª fase cultural – Calcolítico Inicial (2600 - 2460 cal BC) – ténue presença 
metalúrgica; produções cerâmicas com decoração canelada; ausência de estruturas 
defensivas; estruturas habitacionais representadas por cabanas de planta subcircu-
lar e lareiras estruturadas.

Pequeno hiato na ocupação do local (que poderia não ser total), talvez de uma ou 
duas dezenas de anos, na sequência de grande incêndio que arrasou a parte mais den-
samente ocupada do povoado, correspondendo a plataforma situada do seu lado leste.

2.ª fase cultural – Calcolítico Pleno (2440 – 2110 cal BC) – forte actividade 
metalúrgica; produções cerâmicas com decorações em “folha de acácia”, “crucífera” 
e motivos associados; presença de estruturas defensivas correspondente es a uma 
única fase construtiva; estruturas habitacionais representadas por cabanas de plan-
ta elipsoidal e lareiras estruturadas.

Palavras-chave: Outeiro Redondo; Calcolítico; povoado fortificado; Es-
tremadura; Portugal

¹ Professor Catedrático de Arqueologia e Pré-História da Universidade Aberta. Centro de Estudos 
Arqueológicos do Concelho de Oeiras (C.M.O.).
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Abstract
In this article a synthesis of the results obtained during the seven archae-

ological  campaigns at Outeiro Redondo (Sesimbra), a chalcolithic fortified settle-
ment, between 2005 and 2015, is presented. Radiocarbon dating identify the settle-
ment’s occupation between 2600 and 2100 cal BC.

During the 500 hundred years settlement’s occupation of this settlement, 
located in a rocky hill facing Sesimbra’s bay, an important defensive system was 
built with large limestone blocks, that have been find locally. This wall has an ellip-
soidal plan and encompass the hilltop and defended the several huts, with circular 
and ellipsoidal plans, that sometimes presented also fireplaces, some of them used 
for copper metallurgy, an economic activity well documented in this settlement.

The combined analysis of the radiocarbon dates, the identified stratigra-
phy, the typology of the recovered archaeological remains and the sequence of the 
structures identified (both defensive as habitational type) allowed the identifica-
tion of two cultural well defined faces:

1st cultural face – Early Chalcolihic (2600 – 2460 cal BC) – characterized 
by few copper artefacts; channeled decorated ceramics; defensive structures not 
identified; huts with subcircular plans and structured fireplaces.

2nd cultural face – Full Calcholithic (2440 – 2110 cal BC) – characterized by 
strong evidence of copper metallurgy; ceramics with “acacia leaf” and “cruciferae” 
decoration patterns; defensive structures built during an unique construction mo-
ment; huts with ellipsoidal plans and structured fireplaces.

Keywords: Outeiro Redondo; Chalcolithic; fortified settlement; Estremadu-
ra; Portugal

Introdução

Os conhecimentos adquiridos por via das escavações até agora realizadas 
sob responsabilidade científica do signatário no povoado fortificado calcolítico do 
Outeiro Redondo, ao abrigo de dois projectos de investigação, o primeiro supe-
riormente aprovado pelo extinto Instituto Português de Arqueologia, o segundo 
pela Direcção-Geral do Património Cultural, totalizaram, entre 2005 e 2015 sete  
campanhas anuais de escavações arqueológicas (Fig. 1). O estudo dos espó- 
lios, das estratigrafias, e das estruturas arqueológicas posta a descoberto so-
mados aos decorrentes do estudo sistemático dos espólios recuperados por 
Gustavo Marques, que identificou o interesse arqueológico do sítio em 1966 
(CARDOSO, 2009), permitiu a aquisição de informação essencial sobre a cro- 
nologia absoluta, as fases de ocupação e as fases construtivas identificadas no 
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povoado calcolítico fortificado do Outeiro Redondo. Este estudo pretende apre-
sentar de forma preliminar as principais conclusões dos trabalhos actualmente 
em curso, antecedendo a publicação final e sistemática dos resultados obtidos.    
 

Características geológicas e geomorfológicas

O povoado pré-histórico implanta-se num morro isolado constituído por cal-
cários jurássicos, de grande dureza e coloração branca, designados por “Calcários de 
Azóia”, os quais afloram no topo da elevação, a qual constitui a terminação de uma 
linha de relevos de altitudes decrescentes, de orientação geral NE-SW, constituída 
pelo morro onde se implanta o castelo, seguida do Morro da Forca e, finalmente, 
do  Outeiro Redondo (Fig. 2). Da área culminante, divisa-se para Norte um vasto 
território, até Almada; para sul, a vista encontra-se limitada pelo anticlinal do Risco, 
que se divisa ao longe, pelo Morro da Forca, e pelo mar, que abarca largamente a 
paisagem. 

Fig. 1 – Outeiro Redondo. Localização das áreas escavadas entre 2005 e 2015. 
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Fig. 2 – Vista de noroeste do Outeiro Redondo e localização do sítio 
na Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000 e na Península Ibérica.
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Cronologia absoluta

Mercê de um programa de investigação conduzido pelo Doutor A. M. Monge 
Soares, foram datadas até ao presente, no ITN/IST, cerca de 20 amostras, da bios-
fera marinha (conchas de Patella sp., Pecten maximus, Ruditapes decussatus e de 
Cerastoderma edule) e da biosfera terrestre (fauna mamalógica que constituiu parte 
integrante da alimentação daquelas populações). As datas convencionais obtidas 
(Fig. 3), depois de discutidas (CARDOSO, SOARES & MARTINS, 2010/2011), con-
duziram aos seguintes resultados: a soma das distribuições de probabilidade das 
várias datas calibradas constantes de cada “fase”, permitiram a definição de dois 
conjuntos principais; o mais antigo, entre 2540-2480 cal BC (1 σ) ou 2610-2460 cal 
BC (2 σ), correspondente ao final do Calcolítico Inicial; o mais recente, entre 2340-
2180 cal BC (1 σ) ou 2440-2110 cal BC (2 σ) para a ocupação do Calcolítico Pleno/
Final.

Estes resultados cronométricos foram comparados, no referido trabalho, com 
os dos restantes sítios habitados do 3.º milénio a.C. da Estremadura, incluindo al-
guns elementos de grande relevância, entretanto publicados, relativos ao povoado 
calcolítico fortificado de Moita da Ladra (Vila Franca de Xira) (CARDOSO, SOARES 
& MARTINS, 2013 [2015]).

Fig. 3 – Representação gráfica das distribuições de probabilidade das datas de radiocarbono 
do Outeiro Redondo, para a qual se fez uso das curvas IntCal09 e Marine 09 (REIMER et al., 2009) 

e do programa OxCal 4.1.3 (BRONK RAMSEY, 2009)  efectuadas sobre amostras de biosfera 
terrestre e da biosfera marinha (seg. CARDOSO, SOARES & MARTINS, 2010/2011).
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Estratigrafia e fases de ocupação

Com base nas observações efectuadas nos diversos cortes estratigráficos 
realizados entre 2005 e 2015 (Fig. 4), foi possível definir sequência estratigráfica 
sucessivamente detalhada e pormenorizada, a qual, de cima para baixo pode ser 
descrita do seguinte modo:

Fig. 4 – Outeiro Redondo.  Corte estratigráfico efectuado do lado interno da estrutura arqueada C, 
correspondente a possível barbacã. Foto J. L. Cardoso, desenho de B. Ferreira.

Em primeiro plano, observa-se lareira de planta circular, definida por blocos calcário 
 de diversas dimensões, também representada no corte pela letra A.



181

Camada 1 – terra vegetal castanho-chocolate, pouco compacta, com ele-
mentos pedregosos calcários muito abundantes.

Os materiais arqueológicos integram-se em várias épocas do Calcolítico Ini-
cial e do Calcolítico Pleno, incluindo alguns raríssimos fragmentos campaniformes, 
o que se explica por transporte gravítico das peças, oriundas da zona mais alta da 
estação (acrópole), actualmente ocupada por afloramento rochoso, e consequente 
mistura das mesmas. Esta camada atinge a espessura máxima de 0,10 m; sublinhe-se 
a total exclusividade de materiais pré-históricos, indício de que o local não voltou 
a ser ocupado ulteriormente, pelo menos de forma susceptível a deixar vestígios. 
Esta realidade é essencial para a ausência de remeximentos de carácter antrópico, 
susceptíveis de prejudicarem as interpretações.   

Camada 2 – camada terrosa mais clara e compacta que a anterior devido a 
uma maior percentagem de argila, com elementos pedregosos dispersos, mais raros 
e, em geral, de menores dimensões que os anteriores. Contém materiais cerâmicos 
que, pela tipologia e decoração, são quase exclusivamente reportáveis ao chamado 
Calcolítico Pleno da Estremadura, desenvolvendo-se entre os 0,10 e os 0,60 m de 
profundidade;

Camada 3 – Camada castanho-clara, argilo-margosa, que se desenvolve em 
geral abaixo dos 0,60 m de profundidade, com pequenos elementos calcários e inú-
meras partículas carbonosas dispersas, com materiais cerâmicos dos quais se en-
contram ausentes as produções do grupo “folha de acácia/crucífera” característicos 
do Calcolítico Pleno da Estremadura. Esta camada possui equivalente lateral re- 
presentado por espesso depósito de cinzas amarelo-acinzentadas, que corresponde 
a um incêndio generalizado que atingiu a cabana ou cabanas situadas na área es-
cavada em 2014 e em 2015, no prolongamento da área anterior. Trata-se, assim, de 
depósito correspondente à destruição pelo fogo das estruturas habitacionais im-
plantadas as áreas mais regulares da elevação no decurso da fase final do Calcolíti-
co Inicial. Excepcionalmente, no topo deste depósito, podem ocorrer espólios do 
Calcolítico Pleno, cuja penetração se explica facilmente pela fraca consistência do 
mesmo. A potência máxima desta camada é de 0,40 a 0,50 m.

As fundações das estruturas defensivas são feitas invariavelmente nesta cama- 
da, ou na parte inferior da camada anterior, inscrevendo-se assim, sem excepção, no 
Calcolítico Pleno/Final, mesmo em época já avançada desta fase cronológico-cultural.     

Camada 4 – de coloração castanho-avermelhada, com abundantes blocos de 
pequeno tamanho, possui potência média de 0,20 m, podendo atingir potências da 
ordem de 0,30 m, relacionadas com o preenchimento de anfractuosidades rochosas 
existentes no substrato geológico. Resultante em parte da desagregação química e 
mecânica deste, apresenta-se quase desprovida de espólio arqueológico, sendo este 
exclusivamente reportável ao Calcolítico Inicial. 
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Corresponde à primeira ocupação humana do sítio arqueológico, anterior à 
construção do dispositivo defensivo. Esta camada integra o embasamento das ca-
banas e estruturas de combustão correspondentes à ocupação arqueológica mais 
antiga.

Camada 5 – corresponde ao embasamento rochoso, muito irregular, afloran- 
te aquando da primeira ocupação arqueológica, constituído por calcários brancos e 
duros do Jurássico (“Calcários de Azóia”) com lapiaz incipiente. As anfractuosidades 
destes calcários encontram-se pontual e parcialmente preenchidas por depósito are-
no-argiloso avermelhado, resultante de processo de dissolução dos calcários, ocor- 
rido em época em que tais formações rochosas afloravam.

Assim, as datas mais antigas obtidas para o Outeiro Redondo, correspon- 
dentes a materiais recolhidos a profundidades superiores a 1,0 m, na Camada 4, 
apontam para momentos tardios dentro do Calcolítico Inicial, ou da transição do 
Calcolítico Inicial para o Calcolítico Pleno. Isto é, a primeira ocupação do sítio de-
verá ter ocorrido em meados do 3º milénio a.C. (cerca de 2500 anos a.C.), enquan-
to que o Calcolítico Pleno/Final, a que corresponde a larga maioria dos materiais 
recolhidos, acima dos 0,60 m de profundidade, se terá prolongado, neste sítio arquo- 
lógico, até cerca de 2100 anos a.C., para intervalos de segurança correspondentes a 
cerca de 95% de probabilidade.

A tipologia dos espólios arqueológicos, já detalhadamente estudados e publi- 
cados no que se refere à primeira fase das escavações, realizada entre 2005 e 2008 
(CARDOSO, 2013), foi determinante para o enquadramento da sucessão cultural 
indicada. Assim, verificou-se que as datas mais antigas, respeitantes aos contex-
tos mais profundos, correspondiam, no quadro das cerâmicas decoradas – o in-
dicador mais fiável para o faseamento cultural do Calcolítico da Estremadura – à 
presença das conhecidas decorações caneladas, aplicadas essencialmente a taças, 
embora também ocorram alguns copos, com absoluta ausência dos característicos 
padrões decorativos em “folha de acácia” e motivos associados. Ao contrário, estes, 
como a “crucífera” e as decorações obtidas por sulcos largos e profundos, aplicadas 
a grandes vasos globulares, ocorrem apenas nos contextos menos profundos, aci-
ma dos 0,60 m de profundidade. Esta realidade permitiu atribuir os dois conjuntos, 
com base no registo estratigráfico de muitos outros povoados estremenhos, com 
destaque para o de Leceia, Oeiras (CARDOSO, 2007),  respectivamente ao Calcolíti-
co Inicial e ao Calcolítico Pleno/Final.
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Estruturas defensivas e habitacionais e respectivo faseamento
Estruturas defensivas

As escavações privilegiaram a identificação e o registo em planta de estru-
turas defensivas, das quais o elemento dominante é constituído por uma muralha 
envolvente de todo o alto rochoso (Fig. 5). Deste modo, boa parte da área situada 
no interior desta cintura muralhada não foi considerada de escavação prioritária, 
exceptuando uma vasta rechã situada do lado nascente do morro, especialmente 
propícia à ocupação humana (Fig. 6).  

No que se refere à muralha perimetral, verifica-se que as suas características 
variam consoante o relevo do terreno onde se implantou. Assim, no sector oriental 
do morro, o de maior declive da encosta, esta estrutura é constituída por sucessivos 
muros justapostos longitudinalmente, com pequena altura acima do solo, à maneira 
de grandes blocos arrumados dos muros de suporte modernos, constituindo um 
parapeito pouco acima do solo, e não uma verdadeira muralha (Fig. 7). Na verdade, 
a sua principal função, era, através do seu peso próprio, assegurar a estabilidade do 
terrapleno situado a um nível superior, onde existiriam estruturas habitacionais. 
Deste modo, no sector em apreço, não se tratava, pois, de uma muralha na acepção 
tradicional do termo, mas sim de um maciço de enrocamento, com uma única face, 
voltada para a encosta.  

Fig. 5 – Outeiro Redondo. Vista parcial da Muralha G, envolvente de todo o povoado. Foto J.L.Cardoso. 
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Fig. 6 – Outeiro Redondo. Vista parcial da rechã existente do lado nascente da elevação, onde se estabelecer-
am diversas cabanas do Calcolítico Inicial, uma delas provida de lareira, visível em primeiro plano, sobre-

postas por outras estruturas habitacionais do Calcolítico Pleno/Final, assentes em camada terrosa escura, da 
mesma época. Observe-se no corte as passagens esbranquiçadas correspondentes à formação de um depósito 

de cinzas resultantes de grande incêndio que atingiu as cabanas do Calcolítico Inicial. Foto J.L.Cardoso.

Fig. 7 – Outeiro Redondo. Pormenor do lado ocidental da Muralha G, correspondente à sobreposição longi-
tudinal de diversos panos de muralha, formando parapeitos acompanhando o forte declive. Foto J.L.Cardoso.
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Pelo contrário, ao longo do sector da muralha voltado para sul, o correspon-
dente declive do terreno é menos acentuado, pelo que aquela foi possível ser cons- 
truída em altura, pois a sua estabilidade encontrava-se assegurada, seguindo as cur-
vas de nível. 

Entre os dois sectores em apreço, a tecnologia construtiva evidencia grandes 
diferenças, pois distintos eram também os objectivos a atingir. Assim, enquanto que, 
no sector oriental, se observa simplesmente a colocação de grandes blocos grossei-
ramente alinhados em paramentos que se iam sucessivamente encostando longi-
tudinalmente uns aos outros, já no sector da muralha voltado a sul a construção 
respeita a tecnologia usualmente seguida em estruturas homólogas calcolíticas, com 
a definição prévia dos paramentos externo e interno, através de grandes blocos 
grosseiramente alinhados, com o enchimento do espaço interior assim definido por 
blocos menores, engrenados uns nos outros (Fig. 8).    

 

Em 2015 foi investigada a eventual existência de uma segunda linha defensi-
va, que, a existir, se desenvolveria em posição frontal e paralelamente à já conheci-
da, e do lado sul desta, a qual, porém, não se confirmou. 

Deste modo, o dispositivo defensivo é constituído por estrutura linear sim-
ples, que contornaria o morro, exceptuando talvez o sector voltado a norte, o qual, 
pelo declive abrupto, não proporcionou a conservação de vestígios da muralha, na 

Fig. 8 – Outeiro Redondo. Pormenor da tecnologia construtiva da Muralha G, definida por paramentos de 
grandes blocos, com enchimento interno de blocos menores, engrenados uns nos outros. Foto J.L.Cardoso.
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eventualidade desta ter sido ali construída, hipótese que parece pouco provável. 
É mais aceitável que a defesa daquele sector fosse constituída por abatises de ma-
deira, dominando o escarpado rochoso que, já de si, constituía a melhor protecção 
daquele sector do morro.

A simplicidade arquitectónica deste dipositivo é apenas quebrada, do lado sul, 
pela existência de uma estrutura de planta subcircular, identificada logo na primei-
ra campanha de escavações, realizada em 2005 e avançada em relação à entrada 
adjacente, existente na muralha, podendo assim desempenhar a função de barbacã 
(Fig. 9). Outra estrutura que teria a mesma finalidade, embora possuindo caracte- 
rísticas completamente distintas foi identificada em 2015 no sector norte da mu-
ralha, sendo constituída por um muro paralelo à muralha e do seu lado inter-
no, definindo desde modo um espaço alongado e vazio, situado entre ambas as 
estruturas, que poderia desempenhar funções idênticas a um fosso defensivo. 
 

Para além destas estruturas associadas à muralha, o acesso ao espaço de-
fendido era assegurado por diversas entradas, com distintas características arqui-
tectónicas. A primeira entrada a ser identificada, corresponde à que se encontrava 
funcionalmente associada à barbacã avançada acima referida. Mais complexa é uma 
entrada explorada em 2013, correspondente ao arranjo interno do espaço defen-
dido, o qual foi delimitado, de ambos os lados, por muros rectilíneos, num deles 

Fig. 9 – Outeiro Redondo. A Estrutura C, correspondente a avanço 
da Muralha G, funcionando como barbacã. Foto J.L.Cardoso.
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com prolongamento lateral ortogonal através de dois troços simétricos e rectilíneos. 
Este arranjo, conferindo monumentalidade a uma entrada cuja excessiva largura 
reforça aquele carácter, com a consequente falta de funcionalidade, foi efectuado 
já em fase avançada da vida o povoado, já que os referidos muros assentam em 
camada arqueológica com espólios do Calcolítico Pleno, ao contrário da muralha 
propriamente dita, fundados directamente no substrato geológico ou em camada 
residual com espólios do Calcolítico Inicial. Expressão clara desta realidade, é a exis- 
tência de uma lareira estruturada, fundada em camada subjacente à da fundação 
daquela entrada monumental (Fig. 10). Uma terceira entrada no dispositivo de-
fensivo foi identificada em 2015, voltada para Norte. Trata-se de uma construção 
longa, com a particularidade de aproveitar, de um dos lados, as bancadas calcá- 
rias do afloramento geológico, cuja orientação determinou a da própria entrada, 
definida também por grandes blocos colocados de um e de outro lado da mesma.  

 

A cronologia do dispositivo defensivo assim criado, é todo ele integrável no 
Calcolítico Pleno, ora fundando-se directamente na camada 2, pertencente a essa 
fase cronológico-cultural, ora na camada 3, reportável ao Calcolítico Pleno; a essa 
fase pertencem também várias estruturas de carácter doméstico, correspondentes 
a lareiras estruturadas, de planta sub-circular, idênticas às da fase mais antiga.  

Fig. 10 – Outeiro Redondo. Vista da entrada monumental, virada a Sudeste, do Calcolítico Pleno, 
observando-se em primeiro plano uma lareira estruturada do Calcolítico Inicial. Foto J.L.Cardoso.
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A relativa modernidade do dispositivo defensivo, constituído, como outros 
existentes na Estremadura, por blocos pétreos de grandes dimensões, a que se as- 
sociam estruturas habitacionais conexas e pelo menos três entradas de característi-
cas arquitectónicas distintas, é uma observação interessante, visto que, até à es-
cavação de Leceia, se julgar que a generalidade destes dispositivos defensivos da 
Estremadura teriam entrado em declínio a partir do Calcolítico Pleno, tendo por 
conseguinte conhecido o seu apogeu antes da primeira metade do 3.º milénio a.C. 
No entanto, os resultados referidos vêm confirmar as conclusões das escavações do 
povoado fortificado da Moita da Ladra (Vila Franca de Xira), ao apontarem para o 
prosseguimento das construções defensivas monumentais por toda a segunda meta-
de daquele milénio (CARDOSO, SOARES & MARTINS, 2013 [2015]), bem como no 
povoado do Zambujal, em que ainda no decurso de quase toda a segunda metade 
do 3.º milénio a.C. se continuaram a construir importantes estruturas defensivas 
(KUNST, 1987; KUNST & LÜTZ, 2010/2011).  

 Com efeito, face aos dados de terreno observados, no respeitante às caracte- 
rísticas de fundação da muralha, ora assente no substrato geológico, que lhe serve 
de apoio, especialmente nos sectores de mais forte declive, ora na Camada 4, cor-
respondente ao Calcolítico Inicial, ora na Camada 3, ora ainda na Camada 2, pode 
concluir-se, não apenas que a sua edificação é relativamente moderna na sequência 
da vida do povoado, mas também que até uma fase avançada do Calcolítico Pleno/
Final se construíram estruturas defensivas neste sítio pré-histórico.

Estruturas habitacionais   

Uma vez esclarecidas as questões respeitantes à componente defensiva do edi- 
ficado, não menos importante se afigura a caracterização das evidências de carácter 
habitacional identificadas.

Apesar de boa parte da área intramuros voltada para Sul ainda não ter sido 
objecto de escavações, sendo possível que ali se venham a reconhecer interessantes 
estruturas habitacionais, de planta rectilínea, como indicam os muros até agora 
identificados do lado interno da muralha, com evidente prolongamento pela área 
não escavada, é certo que o sector mais propício à ocupação humana na área intra- 
muros já foi integralmente escavado. Trata-se de uma rechã voltada a nascente, com 
restos de estruturas habitacionais, e importantes testemunhos de actividades do 
quotidiano, com destaque para a metalurgia do cobre.

A estrutura habitacional mais antiga ali identificada corresponde a cabana 
de planta subcircular, integrada na Camada 4 da sequência estratigráfica, possuindo 
lareira estruturada, igualmente de contorno subcircular, constituída por pequenos 
blocos, assentes no substrato geológico (Fig. 6). Associados a esta cabana, recolhe- 
ram-se escassos fragmentos de cerâmicas caneladas, que não deixam dúvidas quan-
to à integração cultural da estrutura no Calcolítico Inicial. Como atrás se referiu, 
esta estrutura, bem como outras que lhe estavam adjacentes, foi completamente 
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destruída por incêndio, que originou espessa camada de cinzas, equivalente lateral 
da Camada 3. Tratou-se, por conseguinte de um episódio destruidor que esteve na 
origem do abandono ao menos desta parte do povoado. Com efeito, caso a recons- 
trução tivesse sido imediata, seria lícito que este espesso depósito de cinzas tivesse 
sido removido, o que não aconteceu. De facto, a camada arqueológica que sobre ele 
assenta integra-se, pelos materiais que embala, muito abundantes, no Calcolítico 
Pleno/Final, de que se destacam as produções cerâmicas com decorações do grupo 
“folha de acácia” e “crucífera”, aplicada especialmente a grandes vasos globulares, 
ditos de provisões. Foi sobre esta camada que se construíram diversas cabanas de 
plantas elipsoidais, evidenciadas por alinhamentos de pequenos blocos, como se 
observou em Leceia, nas duas cabanas campaniformes construídas na área extra-
muros (CARDOSO, 1997/1998), cujas superestruturas eram igualmente de materiais 
perecíveis. Associadas a estas estruturas, identificaram-se também diversas lareiras 
de planta subcircular, definidas por alinhamentos de pequenos blocos, Uma delas, 
explorada em 2015, relaciona-se com metalurgia do cobre, como se conclui pelos 
pingos e restos de fundição nela recolhidos (Fig. 11). A edificação destas cabanas, 
na área intramuros, corresponde à fortificação do povoado, a qual se justifica dadas 
as importantes actividades económicas nele desenvolvidas, como a metalurgia. 

Fig. 11 – Outeiro Redondo. Pormenor de uma lareira estruturada, cujo enchimento 
continha pingos de fundição de cobre, do Calcolítico Pleno/Final. Foto J.L.Cardoso.
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Deste modo, pode concluir-se que, ao contrário das estruturas defensivas, as 
de carácter habitacional revelam a ocupação do sítio em duas fases cronológico-cul-
turais distintas, o final do Calcolítico Inicial da Estremadura, situado no Outeiro 
Redondo em torno de 2500 a.C. e o Calcolítico Pleno/Final, que se desenvolveu até 
próximo do final do 3.º  milénio a.C., podendo ter existido entre ambas ocupações 
um período de abandono do povoado, que poderia não ser sido total, isto é, verifi-
cado em toda a área habitada.  

       

Espólios arqueológicos 

A valorização exaustiva dos espólios arqueológicos até ao presente recupera-
dos, cujo estudo se encontra já publicado no respeitante às campanhas desenvolvidas 
entre 2005 e 2008 (CARDOSO, 2014 a) e outra parte em curso de publicação, relativo 
às campanhas efectuadas em 2013 e 2014 (CARDOSO, 2016) deverá ser completada 
pela publicação dos espólios recuperados em 2015 e em 2016, antecedendo a pu- 
blicação de monografia relativa à estação arqueológica. Assim se fundamentarão as 
considerações sobre comércio das matérias-primas, como as rochas duras, do grupo 
dos anfibolitos, em que são fabricados a larga maioria dos artefactos de pedra polida 
(Fig. 12), cuja importação alentejana era justificada pelas qualidades de dureza e 
tenacidade qu as caracterizam. Também a presença importante da metalurgia do co-
bre, que se encontra registada desde os primórdios da ocupação da estação, para se 
generalizar nas fases mais avançadas do Calcolítico Pleno/Final (Fig. 13) carece de 
discussão, tendo presente que a localização geográfica do povoado, afastado do eixo 
comercial principal entre o Alentejo e a Estremadura, que passaria mais a orien- 
te, não explica cabalmente a importância de tal presença. Havia, por conseguinte, 
uma razão económica que tornava o Outeiro Redondo relevante à escala regional, a 
ponto de nele afluírem matérias-primas importadas de outras regiões, que ali eram 
transformadas e utilizadas. De mais próximo proviria o sílex, abundante nas ban-
cadas de calcários recifais cretácicos da área de Alcântara e da serra de Monsanto, 
intensamente minerados naquela época (CHOFFAT, 1889). Tal matéria-prima era 
transportada sob a forma de blocos ou de núcleos pré-formatados, sendo transfor-
mada localmente em diversa utensilagem, para além daquela que era adquirida já 
manufacturada (Fig. 14).

 O estatuto social da população calcolítica que ocupou o Outeiro Redon-
do explica esta realidade. A par de uma intensa actividade metalúrgica, que seria 
praticada por artífices especializados, avulta também a tecelagem, outra actividade 
especializada, conforme atesta a abundância de pesos de tear encontrados, contras- 
tando com a escassez destes elementos encontrados em povoados de dimensões 
e importância muito superiores, como é o caso de Leceia, onde, embora também 
conhecidos desde o Calcolítico Inicial, são muito escassos (CARDOSO, 2007). Tal 
realidade sugere que os povoadores do Outeiro Redondo, desde o Calcolítico Inicial  
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e até ao Calcolítico Pleno/Final, de acordo com a tipologia dos espólios cerâmicos 
recolhidos, já devidamente valorizados (Fig. 15), corresponderiam à elite especiali- 
zada de uma comunidade cujo grosso da população viveria extramuros. Com efeito, 
além de se terem encontrado artefactos relacionados com as elites guerreiras, como 
uma grande folha de punhal ou alabarda de tipologia campaniforme, a fauna de 
mamíferos indica um contributo essencialmente cinegético, facto que aponta igual-
mente para uma realidade distinta da usualmente verificada em povoados calcolíti-
cos, como o Zambujal, Torres Vedras (BOESSNECK & DRIESCH, 1976), o Penedo de 
Lexim, Mafra (DRIESH & RICHTER, 1976) e Leceia, Oeiras (CARDOSO & DETRY, 
2001/2002), entre outros, em que a criação de gado assume papel relevante para a 
subsistência das respectivas populações. A predominância de fauna caçada foi ve- 
rificada em contextos campaniformes do Monte da Tumba, correspondentes ao final 
da ocupação do sítio (ANTUNES, 1987), podendo explicar-se, tal como no Outeiro 
Redondo, pela presença de um segmento específico da comunidade, precisamente 
aquele que detinha maior estatuto social. Assim sendo, o prestígio do pequeno con-
junto de ocupantes do Outeiro Redondo reflectir-se-ia nas próprias espécies captu- 
radas, dominadas pelo veado e onde também se encontra presente o auroque, ani-
mal que pelas grandes dimensões e agressividade, seria uma presa cobiçada.   

A questão de conseguir estabelecer evidências concretas para a discussão 
desta realidade não pode ser desligada da correspondente à ausência quase absolu-
ta de produções cerâmicas campaniformes. Com efeito, situando-se o Outeiro Re-
dondo numa época e região onde tais produções foram de primacial importância, 
mesmo no contexto europeu, o facto de neste importante sítio, os respectivos ha- 
bitantes não terem adoptado ao seu quotidiano, tanto profano quanto religioso, tais 
produções cerâmicas só pode ser explicado pelo facto de, deliberadamente as terem 
rejeitado, tal como se verificou no Penedo de Lexim, Mafra (SOUSA, 2010).

Isto quer dizer que, ao contrário do que até agora vem sendo afirmado, a 
génese e afirmação de tais cerâmicas na região respeitou não uma modalidade 
linear, em que a sua presença se sucederia paulatinamente no tempo, à das pro-
duções do grupo “folha de acácia” e “crucífera”, mas várias modalidades, podendo 
terem sido adoptadas por umas comunidades e não por outras, suas vizinhas, ainda 
que coevas (CARDOSO, 2014 b), evidenciando grande flexibilidade, quanto aos tem-
pos e modos como foram (ou não) incorporadas na cultura material das populações 
que, no decurso da segunda metade do 3.º milénio a.C. habitaram a península de 
Setúbal.



192

Fig.12 – Outeiro Redondo. Artefactos de pedra polida, do Calcolítico Inicial (C4 e C3) 
e do Calcolítico Pleno/Final (C2). Desenhos de F. Martins.
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Fig. 13 – Outeiro Redondo. Artefactos de cobre e restos de fundição do cobre, 
do Calcolítico Inicial (C3) e do Calcolítico Pleno/Final (C2). Desenhos de F. Martins.
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Fig. 14 – Outeiro Redondo. Artefactos de pedra lascada do Calcolítico Inicial 
(C4 e C3) e do Calcolítico Pleno/Final (C2). Desenhos de F. Martins.
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Fig. 15 – Outeiro Redondo. Cerâmicas decoradas do Calcolítico Inicial 
(C4 e C3) e do Calcolítico Pleno/Final (C2). Desenhos de F. Martins.
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Um aviso de 18 de Janeiro de 1758 do Secretário de Estado dos Negócios 
do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, fazia remeter, através dos principais 
prelados, e para todos os párocos do reino, os interrogatórios sobre as paróqui-
as e povoações pedindo as suas descrições geográficas, demográficas, históricas, 
económicas, e administrativas, para além da questão dos estragos provocados pelo 
terramoto de 1 de Novembro de 1755. As respostas deveriam ser remetidas à Secre-
taria de Estado dos Negócios do Reino, para ulteriormente serem trabalhadas pelo 
Padre Luís Cardoso. O ex-libris existente na maioria dos volumes confirma esta 
custódia.

A colecção é constituída pelas respostas elaboradas pelos párocos ao in-
terrogatório, através do qual se pretendia obter informações sobre as paróquias, 
abrangendo a totalidade do território continental português. Apesar da exaustividade 
das respostas não ser constante, apresentam-se, na generalidade, de forma sequen-
cial aos pontos do interrogatório (que está dividido em três partes relativas à loca- 
lidade em si, à serra, e ao rio) fornecendo dados de carácter geográfico (localização, 
relevo, distâncias), administrativo (comarca, concelho, dimensão, e confrontações), 
e demográfico (número de habitantes), sendo possível obter informações sobre a es-
trutura eclesiástica e vivência religiosa (orago, benefícios, conventos, igrejas, ermi-
das, imagens milagrosas, romarias), a assistência social (hospitais, misericórdias, ir-
mandades), as principais actividades económicas (agrícola, mineira, pecuária, feira), 
a organização judicial (comarca, juiz), as comunicações existentes (correio, pontes, 
portos marítimos e fluviais), a estrutura defensiva (fortificações, castelos ou tor-

1 ANTT, Memórias Paroquiais, Vol. 10, nº 285, pp. 1941 a 1956; Cf. Dicionário Geográfico de Portugal do 
Pe. Luís Cardoso (?-1769) [tomo 10, C3] 1758, da Congregação do Oratório, encarregado de reunir e traba-
lhar as respostas ao Inquérito que terão sido levadas para a Casa de Nossa Senhora das Necessidades, dessa 
congregação, em Lisboa. A informação coligida foi reunida em 41 volumes ordenados alfabeticamente (1758 e 
posterior), mais 2 suplementares (anteriores ao terramoto), sendo o 44º, e último, um índice produzido em 1832. 
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res), os recursos hídricos (rios, lagoas, fontes), outras informações consideradas as- 
sinaláveis (pessoas ilustres, privilégios, antiguidades), e quais os danos provocados 
pelo terramoto de 1755. 

Normas de transcrição

1. Respeitou-se a grafia do texto original;
2. Conservou-se a pontuação original;
3. Mantiveram-se os erros do autor, assinalando-se como [sic];
4. Utilizou-se a notação infrapaginal havendo necessidade de esclarecimen-

tos adicionais ao leitor;
5. Desenvolveram-se as abreviaturas (utilizando-se o itálico) somente nos 

casos em que a compreensão do texto o exigiu, e de acordo com a ortografia do 
autor;

6. Recompuseram-se determinadas palavras, separando-as de outras ou 
agrupando as sílabas, de acordo com os critérios morfológicos actualmente em uso, 
apenas nos casos de absoluta necessidade para a compreensão do texto;

7. Colocou-se entre [ ] tudo o que resultou da interpretação do transcritor, 
devido à ilegibilidade do texto, falha do autor, falta ou deterioração do suporte.
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transcrição

A villa de Cezimbra

Resposta que dâ António José Patto Prior da Matriz de Santiago aos inter-
rogatórios que lhe remeteu a V. E. o Snôr Desembargador vigário geral da villa de 
Setubal Henrrique Henrriques da Maya.

 
1. Em que província fica, que bispado, comarca, termo e freguesia pertence? 

1.º
He a villa de Cezimbra da Provincia da Estremadura, Patriarchado de Lisboa, 

Freguesia Matriz de Santiago, Cabeça da comarca que se domina de Azeitão limite 
da dita villa, em rezão de rezedir ali o Ouvidor da dita Comarca desde sua criação 
e tempo em que os Duques de Aveiro também ali asistião nos seus Paços, que tem 
entre aquellas Aldeyas, aonde estabelecerão a rezidencea do dito Menistro.

 
2. Se é d’el-rei, ou de donatário, e quem o é ao presente? 

2.º
Pertence a dita villa á Comenda e ordem militar de Santiago por doação do 

Senhor Rey Dom Sancho Segundo de dezanove de Janeiro de mil duzentos e sesenta 
e quatro 2 sendo comendador Payo Pires Correa; a qual Comenda por mercês distin-
tas, tem sempre andado anexa á Casa de Aveiro athe o pesuhidor Dom Gabriel de 
Lancastre, e agora se acha na admenistração e domínio da Coroa. 

 
3. Quantos vizinhos tem e o número das pessoas? 

3.º
Tem ao prezente mil quinhentos e trinta e quatro pessoas; vizinhos 3 quatro-

centos e trinta e hum. 
 

4. Se está situada em campina, vale, ou monte, e que povoações se des- 
cobrem dela, e quanto dista? 

4.º
He Cituada em hum valle entre duas cerras, por cujo motivo, delas se não
descobre povoação alguma.  

2 Era de César ou Hispânica que corresponde a a.D. 1226.
3 Ou seja, fogos.
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5. Se tem termo seu, que lugares ou aldeias compreende, como se chamam, 
e quantos vizinhos tem? 

5.º
Tem a dita villa termo seu com varios citios povoados, que todos pertencem 

á Freguesia de Nossa Senhora da Consolação do Castelo desta dita villa. Tem ter-
ras também o dito limite de Azeitão, que principia em distancia da villa Legoa e 
meya, Com varias Aldeyas, repartidas em duas freguesias, de São Simão e de São 
Lourenço, a cuios Parrochos pertence responder aos enterrogatorios respectivos do 
dito termo e limite visto que também lhe[s] fôrão remetidos. 

 
6. Se a paróquia está fora do lugar, ou dentro dele, e quantos lugares, ou 
aldeias tem a freguesia, todos pelos seus nomes? 

 
7. Qual é o orago, quantos altares tem, e de que santos, quantas naves tem; 
se tem irmandades, quantas, e de que santos? 

6.º e 7.º
A Parrochia Matriz da dita villa he cituada logo no principio della, com tres 

naves e sete Altares, em que entra o da Capela mor, no qual se acha o Sacrário; 
e hum paynel de Santiago Orago desta caza e os dois coletraes. No da parte do 
Evangelho está colocada a Senhora da Conceição, deste se seguem os de nossa Se- 
nhora da Boa Viajem e nossa Senhora da Saude. No da parte da Epistola se venera a 
Senhora de Gua[da]lupe, ao qual se segue o das Almas, e o de Santo Antonio, cujas 
imagens tem suas Confrarias, menos a da Gua[da]lupe, cuja Padroeira he a capella 
do Esperito Santo dos homens Marítimos da dita villa, e a da Saude que também não 
tem Confraria.      

 
8. Se o Pároco é cura, vigário, ou reitor, ou prior, ou abade, e de que apre-
sentação é, e que renda tem? 

8.º
O Parrocho da dita Freguezia he Prior Freire da dita ordem de Santiago, que 

ao presente tem seu coadjutor. He apresentado pela Meza da Consciencia e ordens. 
Tem de renda certa vinte mil reis em dinheiro; três moios de trigo, e dois e meyo de 
sevada; e das ofertas cobra somente a metade e a outra metade o Tezoureiro.

 
9. Se tem beneficiados, quantos, e que renda tem, e quem os apresenta? 

9.º
Tem dois Beneficiados curados também freires apresentados pela mesma 

Meza, com três moios de trigo e dez mil reis em dinheiro cada um. Tem mais a 
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dita Parrochia quatro Beneficios Simplices, trez dos quais tem de renda dois moios 
de trigo, e dez mil reis em dinheiro, de que cobra o Proprietario hum moyo, e seis 
mil reis, e o resto os seus Serventuários. O quarto Beneficio de que ao presente he 
proprietário o Prior de Santos Jacinto Luiz, tem demais os dízimos do Aprestimo de 
Azeitão que renderá duzentos mil reis; e alem disto cobra o ditto Prior, e cada hum 
dos Beneficiados Curados, e Iconimos ou Serventuários assistentes sincoenta alquei- 
res de trigo e dezoito tostões em dinheiro, a que chamão Priostado. A aprezentação 
anual destes quatro Serventuários ou Iconimos pertence ao Prior restrictamente 
athe vespora do dia de São João Baptista, passado o qual fica devoluta esta acção e 
regalia ao Suprior de Convento de Palmella, aonde sempre se confirmão. 

 
10. Se tem conventos, e de que religiosos, ou religiosas, e quem são os seus 
padroeiros?

10.º
Não há dentro da villa e Sua Freguezia algum convento; mas legoa e meya 

fora della está hum de Capuchos de São Pedro de Alcantra na serra da Arrabida que 
toca á Freguezia do Termo; e outro em igual distancia de Religiosos Dominicos em 
huma das Freguezias do ditto limite de Azeitão, dos quais e da dita Cerra dirão seus 
respectivos Parrochos. 

 
11. Se tem hospital, quem o administra, e que renda tem? 

 
12. Se tem casa de Misericórdia, e qual foi a sua origem, e que renda tem; e o 
que houver notável em qualquer destas cousas?

11.º e 12.º
Não há nesta vila Hospital, sendo que parece e havia pellos anos antes de mil 

quinhentos e trinta e sinco, tempo em que a dita villa e Sua Matriz era dentro dos 
muros do Castello da onde se transferio, e mudou para o lugar, em que agora se acha, 
ao qual antigamente chamavam “a Ribeira” por diploma Régio e Breve Apostólico 
de dez de Janeiro do ditto anno; o qual Hospital foi também extinto, e se aplicaram 
suas rendas e Albergarias para a Casa da Misericordia que nesta villa se erigio, e de 
presente hâ, cujo rendimento, que pella mayor parte se compoem de Legados com 
várias pensões, pouco excederá de seis moios e meyo de trigo e quarenta e sinco mil 
reis em dinheiro, que administra a Mesa da ditta Caza, com o seu Provedor, que dá 
contas ao da Comarca de Setubal, na forma das ordens de Sua Magestade.  

Também não foy para o ditto Hospital a primordial aplicação daquellas ren-
das, mas sim para a despesa de hum bodo annual que no ditto Castello se fazia mais 
antigamente em honra do Divino Esperito, como ainda hoje se pratica em muitas 
terras.
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Tem a Igreja da ditta Mizericordia seis Altares com o da Capella mor; em cujo 
trono está a Imagem de hum santo christo. Nos dois colateraes se venera as de nossa 
Senhora das Necessidades, e Santo Amaro. 

Nos de Corpo da Igreja da banda de Evangelho a do senhor dos Passos, e 
nossa Senhora do Rozario, do qual he Padroeiro o tenente general da Artelharia 
Manoel Gomes de Carvalho e Sylva, e da parte da Epistola o Senhor Jezu das 
Chagas, Imagem milagrozissima, e de grande devoção. 

 
13. Se tem ermidas, e de que santos, e se estão dentro, ou fora do lugar, e a 
quem pertencem? 

13.º
Hâ dentro desta villa e Freguesia a Igreja ou Capella do Esperito Santo dos 

homens marítimos que na mesma frontaria, e lugar do Altar mor tinha mais dois 
de nossa Senhora de Gua[da]lupe e de São Pedro Gonsalves. Tem hum por cento 
de todo o rendimento do direyto do pescado pertencente à Comenda que chegara 
a trezentos mil reis. Tem mais dez reis de cada mil extrahidos de todos os lucros, 
e ganhos com que liquidamente ficam todos os homens marítimos desta villa no 
negocio do dito pescado, ou elles sejam ou não sejam os próprios matadores, habati-
dos os direitos que pagam e as despesas, com que entrão para aquelle trato: Mas a 
despeito desta Contribuição tem a ditta Capella a penção de algumas despesas, que 
por incertos tempos faz em favor, e liberdade dos mesmos Maritimos.

Há mais uma Hermida de São Sebastião que fica junto à villa e na entrada 
della com hum só altar de que he Padroeira a perdita Capella do Espirito Santo, e na 
dita Hermida se acha estabelecida a venerável ordem Terceira da Penitencia de São 
Francisco subjeita a Provincia dos Algarves; mas nella se não celebrão os officios 
Divinos, pela grande ruina com que se acha.

 
14. Se acode a eles romagem, sempre, ou em alguns dias do ano, e quais são 
estes? 

14.º
Nenhuâ destas Hermidas dentro da villa, e Freguezia tem Ro-

magem, e sô a tem a de nossa Senhora de Cabo, que fica dentro do ter-
mo, e Freguezia de Castello, e a do Convento dos Capuchos de nos-
sa Senhora da Arrabida, que pertence a huma das freguesias do limitte.   

 
15. Quais são os frutos da terra que os moradores recolhem em maior abun-
dância?
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15.º
O mayor negocio desta villa he o do pescado, em cujo trato se ocupa a mayor 

parte dos seus moradores, e os frutos da terra de que se faz mais abundante he o 
vinho.   

 
16. Se tem juiz ordinário, etc., câmara, ou se está sujeita ao governo das 
justiças de outra terra, e qual é esta?

16.º
Tem Juiz de Fora, que o he também da villa do Barreiro. Tem camera com 

a regalia de apurar, e propor nas suas pautas trianaes hum Juiz, e hum vereador, 
para a villa e Camera de Coina, escolhidos entre os moradores do dito seu limite de 
Azeitão.

 
17. Se é couto, cabeça de concelho, honra, ou beetria?

17.º
He Cabeça de Concelho, e da Comarca, como fica ditto, e não he Coito, Hon-

ra, ou Behetria.
 

18. Se há memória de que florescessem, ou dela saíssem, alguns homens 
insignes por virtudes, letras, ou armas?

18.º
Não há memória que florescecem, ou della sahissem alguns homens insignes, 

mais do que na arte da Nautica, e Pelotage entre os quais he distintamente nomeado 
hum Francisco Annes, que viveu pelos annos de mil sectecentos e secte.

 
19. Se tem feira, e em que dias, e quantos dura, se é franca ou cativa?

  
20. Se tem correio, e em que dias da semana chega e parte; e, se o não tem, de 
que correio se serve, e quanto dista a terra onde ele chega?

19.º e 20.º
Não há nella alguma feira franca, ou cativa, nem tem correyo e servisse da 

que chega a villa de Setúbal que fica em trez léguas de distancia. 
 
21. Quanto dista da cidade capital do bispado, e quanto de Lisboa, capital 
do reino? 
 
22. Se tem algum privilégio, antiguidades, ou outras cousas dignas de
memória? 
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21.º e 22.º
Fica seis legoas da Corte de Lisboa, capital do Patriarcado e Reyno. Foy esta 

villa muy favorecida dos Senhores Reys com distintos e admiraveis pervilegios, e 
liberdades, isenções de direytos, e do da Portage em todo o Reyno; e ainda os mes-
mos Pescadores, e Peõis forão honrados com os foros de Escudeiros, e estes com os 
de Cavaleiros; e aos mandadores e cerqueiros das armações, ou Almadravas, forão 
concedidos os mesmos pervilegios, que tem os da Costa do Algarve por muitos 
Alvarás, cujas confirmações seguerião na ocasião do terremoto de sincoenta e sinco.

 
23. Se há na terra, ou perto dela alguma fonte, ou lagoa célebre, e se as suas 
águas tem alguma especial qualidade?

23.º
Não há dentro da terra ou perto della alguma lagoa ou fonte, de que se faça me-

moria e sô em legoa e meya de distancia, fica a da Albofeira, e algumas mais de menor 
nome, cujas qualidades dirâ o Parrocho do Castello por ficarem dentro da sua Freguezia. 
 
24. Se for porto de mar, descreva-se o sítio que tem por arte ou por natureza, 
as embarcações que o frequentam e que pode admitir? 

24.º
He porto e costa de mar, que lhe fica para o Sul. He cituada em uma bacha ou 

vale junto à praya, entre duas rochas grandemente levantadas: da parte de nascente 
e de poente, que também a vão cercando pelo norte. Por ser costa barba só no tem-
po do verão he mais frequentada de muitos Hiates, Lanchas e outras embarcações 
menores para o negocio e carga de Sardinha. Também ali portam alguns Navios a 
fazer auguada e prover de mantimentos, ou tomar Pilotos; e sobrevindo o temporal 
se recolhem dentro da Barra da Arrabida, que fica distante legoa e meya, ou na de 
Setubal.  

 
25. Se a terra for murada, diga-se a qualidade de seus muros; se for praça de 
armas, descreva-se a sua fortificação. Se há nela, ou no seu distrito algum 
castelo, ou torre antiga, e em que estado se acha ao presente? 

25.º
He Praça de armas posto que não he fechada e continuando, aquellas duas 

rochas de nascente e de poente para o sul pelo mar dentro, em huma ponta, que 
chamão do cavallo, já pouco levantada da agoa, tem huma Fortaleza intitulada de 
São Teodosio, que pertence à Freguezia do Castello: e entrando também a rocha de 
nascente pelo mar quazi tanto como a de poente, não tem aqui alguma Fortaleza, 
sendo admirável citio para ella e muy percisa não só para a defesa desta Terra mas 
também de toda a qualidade de embarcações que são perseguidas dos moiros nesta 
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Costa e se vem abrigar ao dito Porto; porque não obstante estar outra Fortaleza com 
a vocação de Santiago no meyo da vila junto a Praya e borda da agoa; contudo por 
estar recolhida e mays vizinha a rocha a poente em que fica a outra Fortaleza pouco 
ou nada pode defender os mares da banda do nascente adonde aquella não vareja.

Parece que foy este o motivo, porque no tempo das guerras, que teve este 
Reino com a França, desde o lugar da villa até ao cume da rocha da parte de nascente 
em que há pouca defesa, se mandou fazer uma cortina de meyo corpo de altura para 
com mosquetaria se resestise a alguma evasão do inimigo, o qual muro não só se 
acha arruinado, mas de todo demolido em muitas partes.

A ditta Fortaleza de Santiago que fica nesta villa junto á praya e borda da 
agoa he regular formada de dois Baluartes, com quatorze peças de artelharia, doze 
de bronze e duas de ferro, todas de vários calibres. Tem hum Capitão, hum Condes- 
tável, e treze Artilheiros.

O Comandante da Praça é o Capitão-mor da dita villa e ordenanças: tem hum 
Sargento mor que também o he da Ordenança, cargo que anda anexo ao de Capitão 
da ditta Fortaleza de Santiago, ambos officiaes pagos. Tem um ajudante tambem 
pago, e distincto de outro que ali he da ditta Ordenança.

Há mais quatro Fortes pela Costa [da] marinha do districto, e governo desta 
Praça, com seis cabos e artilheiros, a saber o de Nossa Senhora da Arrabida, que fica 
para o nascente dentro da Barra, que ali ha naquele citio em distancia da villa legoa 
e meya. Os de São Domingos da Baralha, Nossa Senhora do Cabo; e São Pedro da 
Foz, todos para o poente e seguidos pela mesma ordem, como que aqui se escrevem, 
mas o último se acha totalmente demolido, e sem algum exercício do qual, e de to-
dos os mais darão mais individual relação os respectivos Parrochos das Freguesias 
do Termo e Limite, em que se acham cituados.

Não há gente paga nesta Praça, que ao presente se guarnece com um destaca-
mento de sincoenta soldados, que vem todos os mezes da Praça de Setubal, vinte dos 
quais, e hum Alferes ficam na Fortaleza de Santiago desta villa, e oito e hum Tenente 
na de São Teodósio da ponta do Cavalo, e os mais se repartem pelos outros Fortes.

Tem esta villa Castelo, como já disse, o qual lhe fica em hum monte, 
entre o norte e o poente, em distancia de seis tiros de espingarda, com pouca di- 
ferença, e ha tradição, que fora fabricado pelos godos. Achase todo arruinado, e 
já em algumas partes demolido, porque não há lembrança ou noticias de se lhe 
ter feito algum reparo. Não tem exercício, nem Governador, ou Artelharia, e nelle 
habita somente o Prior da dita Freguesia do Termo, seus Beneficiados e o Tesoureiro. 
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26. Se padeceu alguma ruína no terramoto de 1755, e em quê, e se está 
reparado?

26.º
He esta terra, huma das que padecerão mayor estrago no Terramoto de mil 

setecentos sincoenta e sinco, principalmente na metade da banda de nascente, aonde 
foram muy poucas as casas que ficarão arruinadas, porque quase todas cahirão athe 
os vigamentos e alicerces; mas tambem está já quase igual o reparo com a ruina. Na 
outra ametade tambem vieram ao cham ruas inteiras, e ainda se vê a mayor parte 
do estrago naquelas, que precisão de mayor despesa. Tambem foy concederavel o 
estrago nas embarcações, de que ja se acha provida.

A Igreja Matriz teve tambem grande ruína principalmente na Torre dos 
Sinos, que ficou por todas as partes haberta, e dezunidas de forma que nunca mais 
teve exercício: cahirão algumas pedras da abobada da capela mor. Afastaram-se dos 
frixaes as paredes do corpo da Igreja, e cuspiram fora quase todo o azulejo, e nas 
das naves não ficou algum. A do frontehespicio sentio mayor ruina, por cujo motivo 
tambem o coro não tem exercicio.

Athe ao presente não tem a dita Igreja mais reparo que o dos telhados, 
somente corridos, e já arruinados e o concerto da abobada se remediou com obra 
de madeira que enchem os vãos das pedras que cahirão para se poderem celebrar 
os ofícios Divinos. 

Na Misericórdia cahio a parede, a que se encostava o Trono do Altar mor; 
mas não teve este algum perigo. Abriram-se mais outras paredes, principalmente a 
da frontaria, que toda ficou espadaçada; cahirão outras casas, que de algum modo 
se achão já remediadas; e a do consistório, ou Casa de despacho, que está ainda 
demolida, mas a Igreja em tudo reparada com aumento.

Igual ruina teve a do Esperito Santo, e abreu-se-lhe a decahir o intalhado dos 
seus tres Altares, juntamente com a[s] paredes, a que se arrimavão, cuja obra se 
tinha feito no mesmo anno de mil sectecentos sincoenta e sinco, e de presente se lhe 
andão levantando as paredes, que foy preciso demulir.

Sopponho que não cahio a Ermida de São Sebastião, com tudo ficou com tal 
ruina em todas as paredes principalmente na da Capela mor, e frontaria, que athe 
agora não teve algum uso, nem concerto.
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Tambem a dita Fortaleza de Santiago padeceu ruina, e a mayor no armazém 
da pólvora que se demoliu com a muralha, a que se encostava da parte da terra e 
teve outros lintimentos, porem tudo se acha reparado. Em o Castello não se perce-
beu mais ruina, que a que já tinha. 
 
27. E tudo o mais que houver digno de memória, de que não faça menção o 
presente interrogatório?
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Na segunda parte pretendia-se saber o seguinte sobre a serra:  
 
1. Como se chama? 

 
2. Quantas léguas tem de comprimento, e quantas de largura; onde principia, e onde 
acaba? 

 
3. Os nomes dos principais braços dela?   

 
4. Que rios nascem dentro do seu sítio, e algumas propriedade mais notáveis deles; as 
partes para onde correm, e onde fenecem? 

 
5. Que vilas e lugares estão assim na serra, como ao longo dela?  
 
6. Se há no seu distrito algumas fontes de propriedades raras? 

 
7. Se há na serra minas de metais, ou canteiras de pedra, ou de outros materiais de es-
timação? 

 
8. De que plantas, ou ervas medicinais é a serra povoada, e se se cultiva em algumas 
partes, e de que géneros de frutos é mais abundante?

 
9. Se há na serra alguns mosteiros, igrejas de romagem, ou imagens milagrosas? 

 
10. A qualidade do seu temperamento?  
 
11. Se há nela criações de gados, ou de outros animais, ou caça?  
 
12. Se tem alguma lagoa, ou fojos notáveis?  
 
13. E tudo o mais que houver digno de memória?  

E sobre os rios que eventualmente passassem na terra, procurava-se 
saber: 

 
1. Como se chama, assim o rio, como o sítio onde nasce? 

 
2. Se nasce logo caudaloso, e se corre todo o ano? 

 
3. Que outros rios entram nele, e em que sítio?
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4. Se é navegável, e de que embarcações é capaz? 
 

5. Se é de curso arrebatado, ou quieto, em toda a sua distância, ou em alguma parte dela? 
 

6. Se corre de norte a sul, se de sul a norte, se de poente a nascente, se de nascente a 
poente? 

 
7. Se cria peixes, e de que espécie são os que traz em maior abundância? 

 
8. Se há nele pescarias, e em que tempo do ano? 

 
9. Se as pescarias são livres, ou de algum senhor particular, em todo o rio, ou em alguma 
parte dele? 

 
10. Se se cultivam as suas margens, e se tem muito arvoredo de fruto ou silvestre? 

 
11. Se tem alguma virtude particular as suas águas? 

 
12. Se conserva sempre o mesmo nome, ou o começa a ter diferente em algumas partes, 
e como se chamam estas, ou se há memória de que em outro tempo tivesse outro nome?

 
13. Se morre no mar, ou em outro rio, e como se chama este, e o sítio em que entra nele? 

 
14. Se tem alguma cachoeira, represa, levada, ou açudes que lhe embaracem o ser 
navegável? 

 
15. Se tem pontes de cantaria, ou de pau, quantas e em que sítio? 

 
16. Se tem moinho, lagares de azeite, pisões, noras ou outro algum engenho? 

 
17. Se tem algum tempo, ou no presente, se tirou ouro das suas areias? 

 
18. Se os povos usam livremente das suas águas para a cultura dos campos, ou com 
alguma pensão? 

19. Quantas léguas tem o rio, e as povoações por onde passa, desde o seu nascimento 
até onde acaba?

 
20. E qualquer outra cousa notável que não vá neste interrogatório.” 
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Resposta aos interrogatórios relativos à freguesia
de Nossa Senhora da Consolação do Castelo

Ex.mo Senhor

Satisfazendo aos [quesitos] V. Emmª [ministro], averigua[n]do-se sobre a 
situação desta freguesia de Nª. Snrª da Consolação do Castello de Cezimbra com 
declaração dos maiz interrogatórios expressos na mesma ordem que se expedio, 
digo em primeiro lugar, que esta Parochia pertence ao Patriarcado por se achar 
situada no seu districto, e â Comarca de Setubal por ser termo da villa de Cezimbra.

He Senhor da ditta Igreja [S. Magde] Com Governador das Ordens por per- 
tencer a mesma à Ordem Militar de Santiago. Comprehende o Seu districto mais de 
duas legoas de extensão e seis ou sette em circuito e neste âmbito quatrocentos e 
sincoenta fogos, que [enlevão] o numero de mil e oitocentas pessoas.

Achase situada dentro no mesmo Castello da villa de Cezimbra, do qual se 
não descobre povoação notável.

O seu termo Comprehende algumas pequenas Aldeias, que vem a ser a de 
Alfarim, a das Pedreiras, Aldeia do Meco, e de Sta Anna, cada huma dellas com 
quinze he vinte fogos.

O Seu Orago he N. Snra da Consolação do Castello, tem sette Altares; no 
maior se acha collocada a Snra e nos mais a Snra das Candeias, S. Sebastião, S. 
Pedro, S. José, a Snra da Conceição e a Snra May dos homens; he de huma Sa Ma-
ria e se achão estabelecidos na mesma freguesia três Irmandades; a do Santissimo 
Sacramento, a do nome de Jesus, e a das Almas. O seu Parocho he collado por Prior, 
e tem de renda três moios de trigo, e dous e meio de cevada, e vinte mil reis pago 
tudo pella Commenda de Cezimbra, e alem disto metade do pe de Altar, por ser do 
Thezoureiro doutra parte, vindo a render por este modo sincoenta moedas pouco 
mais ou menos. Tem dous Beneficiados Collados, que poderão ter de renda cento 
e vinte athe cento e trinta mil reis. Achãose situadas no districto desta freguesia 
diversas Ermidas, e entre ellas a de N. Snra do Cabo, imagem de grande devoção e de 
romagein, donde costumão vir os devotos com Cirios, que começão no mez de Mayo 
e continuão athe Agosto; alem desta a de N. Snra de Elcarmen no principio da Serra 
da Arrabida, aonde se fazem três festas, huma na primeira oitava da Paschoa, outra 
em domingo de Pascoela, e a terceira em dia de N. Snra do Carmo. A do Snro Jesus 
dos Navegantes junto ao Cabo de Espichel aonde se faz huma festa na sesta fra antes 
do domingo da Trindade; estas são as mais notáveis; alem das referidas Ermidas se 
achão mais situadas no mesmo districto, a de Sta Anna, a da Snra da Luz, a do Rozario 
da Faulha, a de Calhariz, a de S. João da Aianna, a de S. Jose da Boavista, a de Sto 

Antonio da Maçã, a de Sta Roza do Pinhal, a da Snra da Conceição da fortaleza de São 
Theodozio, aonde se fazem festas em diversos tempos sem dia certo.
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Os frutos, que percebem os habitadores deste districto pella maior parte são 
trigo, e vinho, isto sem grande abundancia por serem as terras pouco fructiferas. He 
sogeito o seu povo à Camara da villa de Cezimbra, por ser termo da mesma villa.

… Não tem correio esta villa, e servesse o seu povo do Correio de Setubal, que 
dista tres legoas; e cinco da cidade de Lisboa. Não me consta de privilegio concedido 
ao povo deste termo.

He celebre neste districto a Lagoa de Albufeira por ser abundante de pesca-
ria, especialte quando se abre, e juntamte traze mta caça. Alem desta tem mais tres, 
ou quatro fontes de agua doce sem qualid.e, de que se possa fazer especial menção. 
O Castello, dentro do qual se acha situada esta Igr.a he hum dos maiores do Reyno, 
achase bastantem.te arruinado em algumas partes das suas muralhas pello decurso 
do tempo.

Não teve na ocasião do terremoto considerável ruina, posto que cahissem 
algumas pedras de suas muralhas com o grande abalo que experimentou.

Pello que respeita a averiguação sobre a serra deste districto não posso dizer 
nesta matéria maiz que hâ nelle alguns pedaços de serra, e alguns cazais edificados 
nestes sítios em diversas partes; e não me consta, que nas dittas serras haja metaes, 
nem produção de ervas, em que se conheça especialide. O seu temperamto he de 
boa qualide. Há neste sitio alguma Creação de gados, e se especializa este termo 
na grande abundancia de aves de arribação, que â ella âcodem em todo o mez de 
Setembro.

Respondendo â última parte dos interrogatórios sobre averiguação dos rios, 
digo, que não hâ em todo este termo rio notável; e so algumas pequenas ribeiras, 
huma delas chamada Acenha da Ordem junto â Azeitão, a qual tras sua origem da 
Serra da Arrabida, e vem discorrendo mais da Lagoa, e usão os povos livrem.e de 
suas aguas approveitandose dellas, e fazendo açudes pa os moinhos que com effeito 
se achão estabelecidos dous no mesmo sitio chamado Acenha da Ordem junto â 
Azeitão.

Além desta ribeira se acha também outra no Sitio da Apostiça, a qual tras 
sua origem do Sitio da Maçaã, e entra finalmente na Albufeira; usão livrem.e de 
suas aguas os povos, e se achão estabecidos [sic] neste districto por onde corre seis 
moinhos, os quaes se aproveitão de suas aguas, que correm a distancia de legoa e 
meia antes que finalizem na Albufeira. He o que posso informar a V. Em.ma que me 
mandará o que for servido.

O Prior Joze Calixto Figueiredo
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