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Akra Barbarion
Editorial

O presente número da revista  Akra Barbarion – Sesimbra, Cultura e 
Património reúne, uma vez mais, um relevante conjunto de trabalhos inéditos que 
muito enriquecem o conhecimento da história e do património cultural do concelho 
de Sesimbra. No cumprimento da missão e objetivos subjacentes à divulgação dos 
estudos locais, a revista mantém-se fiel à estrutura dos números anteriores e à 
respetiva abrangência temática e cronológica.

Esta publicação apresenta uma série de estudos, na sua maioria inseridos nas 
Épocas Medieval e Moderna, sobre temas tão diversos como o nascimento da Fre-
guesia de Santiago; a Adiça Medieval; receituários culinários portugueses da Época 
Moderna; história da Fortaleza de Santiago; caravela de Sesimbra; transcrição da 
Visitação de 1488-1492 e a escravatura em Sesimbra entre os séculos XVI e XIX.

Na continuidade da sólida tradição da investigação arqueológica em Sesim-
bra, a Lapa do Fumo, reconhecida cavidade arqueológica, reaparece no contexto 
das edições municipais com o estudo de uma placa de xisto reaproveitada. Por fim, 
para uma cronologia mais recente, assinalam-se os 50 anos da Estação de Cabos 
Submarinos que, pela sua importância geoestratégica, colocou Sesimbra e Portugal 
no centro das comunicações internacionais.

Tal como sucedeu na revista anterior com o artigo sobre a obra de restau-
ro da Casa da Água do Cabo Espichel, a separata volta a incluir um exemplo da 
ação municipal no domínio da recuperação do património. Desta vez documenta-se 
o processo referente ao tratamento, conservação e restauro do treslado do Tombo 
da Vila de Cezimbra, códice manuscrito em pergaminho que contém um conjunto 
documental muito importante para o conhecimento da história de Sesimbra, no-
meadamente privilégios, sentenças, rendas, legislação, desde o início do século XIII 
(1226) a 1435.

O desenvolvimento e continuidade do projeto editorial Akra Barbarion, agora 
no quarto volume, depende em grande medida do contributo dos diversos cola-
boradores, a quem deixamos o nosso agradecimento pela qualidade dos trabalhos 
apresentados. 

Felícia Costa 
Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Sesimbra

 



10



11

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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Uma placa de xisto reaproveitada 
da Lapa do Fumo (Sesimbra)

João Luís Cardoso¹ & Raquel Vilaça²
1 – Universidade Aberta (Lisboa). Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (Câmara 

Municipal de Oeiras). ICArEHB (Universidade do Algarve)
2 – Instituto de Arqueologia. Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. CEAACP – Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e 
Ciências do Património.

Resumo
Apresenta-se o estudo de uma placa de xisto recolhida na Lapa do Fumo cor-

respondente ao reaproveitamento de um exemplar de maiores dimensões ocasional 
ou intencionalmente fracturado. São discutidas as diversas alternativas susceptíveis 
de justificarem o reaproveitamento deste tipo de objectos, os quais ocorrem na Es-
tremadura e a sul do Tejo, tanto em contextos funerários como habitacionais entre 
o Neolítico Final (último quartel do 4.º milénio a.C.) e o Calcolítico Pleno/final (se-
gunda metade do 3.º milénio a.C.).

Palavras-chave: Placas de xisto; reaproveitamento; relíquias; Lapa do Fumo; 
Neolítico

Abstract
We present the study of a schist plaque collected in the Lapa do Fumo 

corresponding to the reuse of a larger specimen occasionally or intentionally 
fractured. The different alternatives that justify the reuse of this type of objects 
are discussed, which occur in Estremadura and south of the Tagus region, both 
in funerary and domestic contexts between the Late Neolithic (last quarter of 
the 4th millennium BC) and the Full/Late Chalcolithic (second half of the 3rd 
millennium BC).  

Keywords: Engraved stone plaques; reuse; relics; Lapa do Fumo; Neolithic

1 – Circunstâncias do achado

Nas férias do Verão de 1968, uma família foi passar o dia à praia da Mijona, 
situada a Oeste de Sesimbra. Durante a sua permanência, alguns dos seus membros 
decidem explorar a íngreme encosta que domina o areal. Descobrem por acaso uma 
gruta, segundo eles situada a meia-encosta, do lado direito de uma linha de água 
temporária (Fig. 1). A cavidade era funda, mais de 30 metros, mas não se atreveram 
a ir até ao limite suposto da mesma. Perto da entrada cavaram o solo, tendo posto 
a descoberto muitas conchas e alguns ossos, que por lá ficaram, entre os quais se 
encontrava um curioso objecto decorado. Estava descoberta a placa de xisto reapro-
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veitada da Lapa do Fumo, que será objecto deste estudo, a qual permanece na posse 
de quem a recolheu1.

O presente contributo justifica-se pelo facto da peça dada agora a conhecer 
integrar o reduzido conjunto das placas de xisto reaproveitadas, que não perderam 
o seu  carácter simbólico, mesmo depois de incompletas, as quais são características 
do Neolítico Final, embora a sua manufactura se tenha prolongado pelo Calcolítico, 
incorporando então outros atributos iconográficos.  

2 – A Lapa do Fumo. Antecedentes e justificação 

A Lapa do Fumo é uma bem conhecida gruta do concelho de Sesimbra cujo 
interesse arqueológico foi reconhecido a 30 de Agosto de 1956, dia em que Eduar-
do da Cunha Serrão a visitou pela primeira vez (Fig. 2). Os trabalhos de escavação 
começaram pouco depois, ainda naquele ano e prolongaram-se pelos anos seguin-
tes, com diversas colaborações, destacando-se a de Gustavo Marques, já na década 
de 1960. Em resultado dessas sucessivas intervenções, Eduardo da Cunha Serrão 
produziu diversos estudos, sendo de sublinhar os relativos às cerâmicas de ornatos 
brunidos do Bronze Final, muito abundantes na gruta onde foram pela primeira vez 
descritas (SERRÃO, 1959). Mais tarde, destaca-se a publicação detalhada da necró-

Fig. 1 – Localização da Lapa do Fumo na Carta Militar de Portugal na escala de 1/25000
 (folha n.º 464 – Sesimbra). Lisboa: Serviços Cartográficos do Exército.

1 Agradecemos ao senhor Noel Bracinha a notícia sobre a existência da placa, sua cedência para estudo e todas 
as informações complementares sobre as circunstâncias do seu achado.
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pole neolítica ali estabelecida, bem como dos rituais funerários identificados, a par 
da respectiva datação (SERRÃO & MARQUES, 1971). Entretanto, a importância da 
presença medieval na cavidade foi sublinhada pela recolha de importante conjunto 
de quirates almorávidas do século XII nela recolhido ainda em 1956, aquando das 
primeiras explorações (FIGANIER, 1958; MARINHO, 1968). 

O estudo de conjunto entretanto publicado sublinhava bem a grande diacro-
nia da ocupação humana (SERRÃO, 1968), realidade que veio a ser sublinhada pelo 
mesmo autor anos depois (SERRÃO, 1975, Fig. 14; SERRÃO, 1978, Fig. 5). 

Entretanto, com a suspensão das escavações, a larga maioria dos espólios 
ficaram por estudar. Após o falecimento de Gustavo Marques, a Família tomou a ini-
ciativa de doar ao Museu Nacional de Arqueologia alguns dos materiais que aquele 
arqueólogo conservava em seu poder, entre os quais um conjunto oriundo da Lapa 
do Fumo. 

O então Director daquele Museu, o Dr. Luís Raposo sabendo dos trabalhos 
arqueológicos que o primeiro signatário vinha desenvolvendo no concelho de Se-
simbra, e de que resultara já a publicação da totalidade dos exemplares conservados 
no Museu Arqueológico Municipal de Sesimbra das produções de ornatos brunidos 
da Lapa do Fumo (CARDOSO, 1996), tomou a iniciativa, por ofício datado de 2004, 
de o convidar a estudar os materiais desta estação que ali deram então entrada, 
acompanhados de cópias dos cadernos de campo das escavações, susceptíveis de 
providenciarem o indispensável enquadramento. 

Foi assim que, sucessivamente se publicaram estudos exaustivos dedicados à 
ocupação da Idade do Ferro, da qual até então nada se sabia (ARRUDA & CARDO-
SO, 2013), a que se seguiu a publicação monográfica sobre a ocupação do Neolítico 

Fig. 2 – A entrada da Lapa do Bugio, referenciada pela presença de diversos dos seus primeiros
exploradores. Eduardo da Cunha Serrão encontra-se à esquerda, em primeiro plano. 

Foto de 1957. Arquivo Gustavo Marques (Museu Nacional de Arqueologia).
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Antigo, que se encontrava apenas corporizada pelo achado de dois belos vasos com 
decorações “em espiga”, do Neolítico Antigo evolucionado, depositados num nicho 
situado na parede lateral esquerda da cavidade (CARDOSO & MARTINS, 2018).          

Este estudo surge assim no seguimento dos já publicados, no âmbito da revisão 
sistemática dos espólios da Lapa do Fumo coordenada pelo primeiro signatário. 

A placa dada agora a conhecer junta-se às duas placas reaproveitadas an-
teriormente publicadas da Lapa do Fumo (Fig. 3), mas que não tinham sido iden-
tificadas como tal pelo arqueólogo responsável pelas escavações, limitando-se a 
apresentar fotografias de má qualidade, suficientes, no entanto, para se reconhecer 
reaproveitamento em ambos os exemplares. Um deles (SERRÃO, 1975, Fig. 14; SER-
RÃO, 1978, Fig. 5), corresponde a pequena placa recortada, de contorno assimétrico, 
embora o campo decorado evidencie assinalável simetria (Fig. 3, em cima); faz sentido 
que este objecto – formalmente, um “híbrido” entre uma placa e um báculo – corres-
ponda à porção da cabeça recortada de uma placa, assim se explicando a assimetria 
observada. Mais tarde, o mesmo autor (SERRÃO, 1968, Fig. 8, n.º 9) publicou outro 
fragmento de placa de xisto que, pela fotografia apresentada indicava também reapro-
veitamento de um exemplar de maiores dimensões (Fig. 3, em baixo), cujo corpo se en-
contra preenchido por bandas de triângulos isósceles em posição normal e invertida. 

Ambos os exemplares foram, por tais razões, também incluídos no presente 
estudo, tendo para tal sido fotografados e desenhados na Reserva Arqueológica da 
Câmara Municipal de Sesimbra, fazendo da Lapa do Fumo uma das necrópoles com 
maior número destes artefactos reaproveitados apesar do escasso número de placas 
inteiras e fragmentadas nela recolhidas (SERRÃO & MARQUES, 1971). 
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Fig. 3 – As duas placas de xisto reutilizadas recolhidas na Lapa do Fumo nas escavações dirigidas 
por E. da Cunha Serrão. Fotos de João Luís Cardoso e Filipe Martins. Desenhos de Filipe Martins. 

Reserva Arqueológica da Câmara Municipal de Sesimbra. 
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3 – Descrição do exemplar dado agora a conhecer

Trata-se de uma placa de xisto quase negro (xisto ardosiano) (Fig. 4), com 
a altura de 9,0 cm, largura máxima (na base) de 6,5 cm e espessura máxima de 0,7 
cm. Apresenta contorno sub-rectangular, sendo munida de dois furos destinados a 
suspensão, obtidos por rotação a partir de ambas as faces, situados junto aos dois 
cantos do lado menor (Fig. 5). A peça encontrava-se completa na altura do seu acha-
do, tendo-se depois fragmentado acidentalmente.

A peça, na sua forma actual, corresponde à parte basal da placa original, cujo 
bordo inferior primitivo se situa no actual bordo direito da peça. A face decora-
da apresenta dois alinhamentos de triângulos isósceles, preenchidos interiormente 
por reticulado, os quais se dispunham originalmente em posição normal. Trata-se 
de modelo decorativo muito comum na região, correspondendo a 14 das 21 placas 
decoradas recolhidas na vizinha Lapa do Bugio (CARDOSO, 1992) (Fig. 6), estando 
igualmente presente em outras placas da Lapa do Fumo (SERRÃO & MARQUES, 
1971, Est. VII, fig. 8; SERRÃO, 1968, Fig. VIII, 8-9). A face oposta é lisa.  

Deste modo, a reutilização da placa obrigou à rotação do seu eixo maior de 
90º, em resultado de uma fractura transversal ulteriormente regularizada por poli-
mento, que ocupa todo o bordo direito do exemplar actual.

Fig. 4 – Placa de xisto reaproveitada da Lapa 
do Fumo dada agora a conhecer. 

Fig. 5 – Pormenor das duas perfurações executadas 
na placa da Lapa do Fumo dada agora a conhecer 

aquando da sua reutilização.

Fig. 6 – Placa da Lapa do Bugio, exemplificando 
graficamente reutilização do mesmo tipo de placas 
a que pertence o exemplar agora estudado (original 

publicado em CARDOSO, 1992, Est. 44, n.º 3).
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4 – Estudo comparativo

V. S. Gonçalves e colaboradores apresentaram em 2003 síntese classificativa 
de natureza formal relativa às modalidades do reaproveitamento de placas de xisto 
identificadas em monumentos funerários da região de Évora (GONÇALVES; PEREI-
RA & ANDRADE, 2003). Consideraram então três grandes categorias de reaprovei-
tamentos: a primeira, em que uma placa permaneceu com o seu formato original, 
tendo-lhe sido acrescentado no verso outros motivos; a segunda em que, após a frag-
mentação da placa original, uma parte da mesma foi recuperada através de recorte 
e polimento nos bordos e reintegrada num outro contexto funerário; e uma terceira 
situação, em que se processou, a partir de uma placa original, um novo recorte da 
mesma, ulteriormente incluída num novo contexto funerário. 

O exemplar da Lapa do Fumo inscreve-se claramente no segundo grupo desta 
classificação.  

A existência de placas de xisto ardosiano decoradas em estações funerárias da 
orla ocidental, onde tal matéria-prima não existe deve ser interpretada como contri-
buto do interior alentejano, especialmente do Alto Alentejo Ocidental, onde tais pla-
cas são muito abundantes, resultantes sobretudo da exploração de ardósias de idade 
silúrica ali existentes. Pela sua assinalável presença na região litoral atlântica, pode-
-se aquilatar a importância dos influxos de natureza cultural oriundos do interior do 
território sob a forma de exemplares já acabados e destinados, igualmente, a uso ex-
clusivamente funerário. Com efeito, os escassos exemplares recolhidos em contextos 
habitacionais calcolíticos, podem ter resultado essencialmente de objectos recolhidos 
em sepulturas anteriores da mesma região, sem no entanto deixar de reconhecer que 
existem certas placas que iconograficamente são características da região atlântica, 
o que pressupõe um fabrico regional, envolvendo a transformação de placas de xisto  
pré-existentes para receberem novos motivos iconográficos claramente distintos dos 
conhecidos no foco alentejano (CARDOSO, MEDEIROS & MARTINS, 2018). 

De facto, tais placas apresentam-se decoradas em ambas as faces, afiguran-
do-se reaproveitamento de peças pré-existentes e que foram então redecoradas se-
gundo cânones locais, já que a decoração em ambas as faces de placas de xisto se 
afigura, em geral, de carácter excepcional.  

Tal observação reforça, assim, a evidência de serem as placas essencialmente 
produzidas no Alentejo – região onde se conhecem presentemente várias oficinas 
especializadas nesse fabrico, sendo a mais próxima da área estremenha a do Cabe-
ço do Pé da Erra, Coruche (GONÇALVES, 1983/1984), onde se recolheram esbo-
ços e lascas de preparação dos suportes – tendo a partir daí circulado amplamente 
no território português: as ocorrências mais setentrionais2 são corporizadas pelos 

2 Referimo-nos, obviamente, apenas às placas de xisto. Porque, na realidade, conhece-se a existência de outras 
placas de contextos megalíticos em latitudes mais setentrionais, em concreto na Beira Alta, que formam cla-
ramente um grupo específico. São placas ainda insuficientemente caracterizadas, que não são de xisto, cujos 
motivos, quando existem, são pintados. Veja-se o exemplo da placa da anta de Mamaltar de Vale de Fachas, 
com pintara a vermelho (COELHO, 1912; CARVALHO, 2013, p. 31) ou as da Anta da Arquinha da Moura e 
do Repilau (inéditas).
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fragmentos recolhidos no dólmen do Cabeço dos Moinhos, serra da Boa Viagem, Fi-
gueira da Foz (ROCHA, 1895, p. 152-154, Est. 17, n.º 194; 1888, p. 168, Est. 19, n.º 270, 
271). A pequena placa de xisto da Herdade dos Bósios (Cantanhede), perfurada e com 
ornamentação incisa (LEISNER, 1998, p. 117, Tafel 83, v-2-3), supostamente deposita-
da no Museu Municipal Dr. Santos Rocha (mas aí desconhecida), não se tratando de 
eventual pendente, poderia testemunhar outra ocorrência na região.

Lembre-se o exemplo clássico de uma placa avulsa recolhida em Chelas, Lis-
boa, seguramente produzida na mesma oficina de uma outra recolhida num sepul-
cro de Huelva (ZBYSZEWSKI, 1957), dadas as flagrantes evidências nesse sentido, 
que bem exemplifica o percurso realizado pelos objectos, ou por quem os fabricou 
ou por ambos. 

Alguns ligeiros retoques produzidos em placas de xisto pré-existentes basta-
riam para reforçar o seu carácter antropomórfico, tornando-as peças com o estatuto 
de “placas reutilizadas”. Um dos exemplos mais interessantes foi recentemente dado 
a conhecer, oriundo da anta dos Currais do Galhordas, Castelo de Vide (MONTEI-
RO-RODRIGUES, 2016, Est. III) (Fig. 7), onde se procedeu ao recorte dos ombros e 
da “cabeça”, conferindo-lhe aspecto antropomórfico, com ablação parcial da decora-
ção, que se estendia ao limite de ambos os bordos laterais.

Fig. 7 – Placa reconfigurada, por recorte, para acentuar o antropomorfismo. Anta dos Currais
do Galhordas, Castelo de Vide (MONTEIRO-RODRIGUES, 2016, Est. III).
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Outro exemplo de reutilização, sem afectação do tamanho da placa original, 
observa-se na placa encontrada num dólmen de Ansião, conhecida desde o século 
XIX (PEREIRA, 1934 [1877], p. 81; SIMÕES, 1878, p. 52; VEIGA, 1887, mapa inserido 
a p. 452), presentemente conservada no Instituto de Antropologia da Universidade 
de Coimbra, onde foi desenhada e fotografada (CARDOSO, 2015, Fig. 35; VILAÇA 
& CUNHA-RIBEIRO, 2008, p. 25 e Fig. 14). Neste caso, efectuou-se o isolamento 
da cabeça através de dois entalhes laterais oblíquos e simétricos, correspondendo 
aos ombros (Fig. 8). Tais entalhes foram executados ulteriormente à gravação da 
placa, correspondendo assim a um momento em que se decidiu sublinhar-lhe o 
antropomorfismo. Com efeito, verifica-se que as duas bandas oblíquas intermédias 
simétricas, que se situam de ambos os lados da cabeça, se encontram nitidamente 
interrompidas pelas duas chanfraduras em causa; de facto, tais bandas, dispostas 
simetricamente de ambos os lados das cabeças das abundantes placas que as os-
tentam, apresentam-se intactas (ver, p. ex., da vizinha lapa do Bugio, CARDOSO, 
1992, Est. 43, n.º 1). No entanto, o facto dos entalhes inseridos nesta placa numa 
determinada etapa da sua vida útil, não impede que, em outras, tais elementos não 
façam parte dos atributos primitivos das mesmas, integrando desde o princípio a 
concepção do espaço iconográfico. Trata-se do Grupo 1 da classificação geral de G. 
e V. Leisner, as “Placas de contorno recortado” (LEISNER & LEISNER, 1951, Fig. 1).       

Fig. 8 – Placa de dólmen de Ansião, com reconfiguração do antropomorfismo, pela abertura de dois chanfros 
simétricos de ambos os lados da cabeça, cortando parte da decoração pré-existente. Foto de J. L. Cardoso; 

desenho de Filipe Martins. Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra.
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Os exemplos das placas da anta dos Currais do Galhordas e de Ansião confi-
guram assim um novo grupo, não previsto na classificação de V. S. Gonçalves (2003), 
em que existiu intervenção na modificação do contorno da placa para acentuar a sua 
forma antropomórfica, mas sem qualquer perda da integridade da placa original.

Uma outra placa que se pode inscrever também na problemática em análise 
foi recentemente dada a conhecer. Provém  de Salir, com motivos regravados que 
alteram os originais, para além da ablação parcial das duas perfurações periféricas 
(GONÇALVES & SOUSA, 2017, p. 97 e Fig. 25-28).

Como é natural, é do Alentejo que provém o maior número de exemplares de 
placas reaproveitadas. O estudo de V. S. Gonçalves e colaboradores identificam 13 
placas nestas circunstâncias, só da região circundante de Évora, em 2003, incluindo 
placas regravadas. Os exemplares que, como o da Lapa do Fumo, configuram o rea-
proveitamento de fragmentos, com reconfiguração por polimento da  forma inicial, 
ascendem a 11 exemplares, dos quais um não possui furo para suspensão. Ao levan-
tamento publicado em 2003 somam-se outros exemplares, entretanto publicados, 
como as duas ocorrências identificadas no Sepulcro 1 dos Perdigões, Reguengos de 
Monsaraz (VALERA, 2018).

K. Lillios apresenta distribuição cartográfica de placas reaproveitadas por 
ela identificadas, mas o interesse deste seu primeiro contributo sobre o reaprovei-
tamento de placas de xisto é diminuto, pois omite a proveniência exacta e a ca-
racterização dos exemplares respectivos, ficando-se sem se saber quais os critérios 
por ela utilizados (quantos exemplares correspondentes a reconfiguração do campo 
decorado e quantos os respeitantes a reutilização de fragmentos reformatados, por 
exemplo ?) (LILLIOS, 2008).

Mais interesse tem o estudo específico da mesma autora publicado pouco 
depois, dedicado a esta temática (LILLIOS, 2010).   

Neste estudo discute-se de modo detalhado a questão das placas-relíquias e 
dos seus potenciais significados, atendendo também a outros casos, os dos báculos-
-relíquias e os dos crânios-relíquias. Quanto àquelas, a autora apoia-se numa base 
empírica devidamente referenciada, reunindo 46 exemplares de 32 sítios, que con-
firmam a variabilidade formal de soluções adoptadas na transformação das placas. 
Entre outras considerações, chama a atenção para a maior portabilidade das relí-
quias relativamente aos artefactos originais, na medida em que, tratando-se muitas 
vezes de miniaturizações, adquirem também maior capacidade de mobilidade entre 
distintos contextos e localidades. Por outro lado, admite que o elevado número de 
placas fragmentadas poderá ser entendido também como resultado de uma frac-
turação intencional, designadamente aquelas que ostentam vestígios de puncio-
namentos (LILLIOS, 2010, p. 48). Confirmando-se tal prática, a mesma implicaria 
encararmos a manipulação de determinadas placas pelas comunidades do Neolítico 
e Calcolítico de modo ainda mais complexo, na mesma linha de outras práticas ri-
tuais de exercício de violência sobre artefactos – de resto, uma prática de todos os 
tempos – problemática que um dos autores discutiu recentemente no contexto de 
publicação mais geral dedicada ao assunto (VILAÇA, 2019). Seja como for, trata-se 
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de uma questão em aberto, tal como o é ainda em certa medida a pertinente questão 
da relação entre placas e placas-relíquias, um dos aspectos que a autora também 
reconhece (LILLIOS, 2010, p. 67).

A evidente concentração no Alentejo de placas de xisto reaproveitadas por 
reformatação de fragmentos vem mostrar que, mesmo em regiões onde a maté-
ria-prima era abundante, tal prática era corrente, pelo que a raridade da matéria-
-prima, não pode ser invocada nestes casos. Nem, tão-pouco, poderá ser alegada a 
eventual dificuldade no fabrico de placas, que justificaria reaproveitamento de an-
tigas peças ocasionalmente partidas, tendo-se verificado em exercícios experimen-
tais, pelo contrário, a facilidade de produção e de gravação deste tipo de objectos 
(WOODS & LILLIOS, 2006): outras eram por conseguinte as razões que explicam 
os reaproveitamentos observados, nalguns casos também estendido aos báculos de 
xisto (GONÇALVES, ANDRADE & PEREIRA, 2014, Fig. 24, n.º 2). 

Nalguns casos excepcionais, que não se confundem com os anteriores, as 
rectificações observadas no contorno de placas poderiam ter resultado de aciden-
tes em curso de trabalho, como é o caso da placa 5143 da anta 2 da Loba, N. Sr.ª de 
Machede, Évora, cujo bordo esquerdo, fortemente dissimétrico do oposto, indica 
regularização extensa marginal da placa sem perda significativa da sua massa inicial 
(GONÇALVES, PEREIRA & ANDRADE, 2005, Fig. 24). Mas quando esta se verifica 
intensamente, implicando ao mesmo tempo ablação da própria composição figura-
tiva original e no seu todo, é também essa “mensagem” inicial que se perde.

A abundância de placas de xisto no Alto Alentejo, para além da forte presen-
ça de placas fragmentadas reaproveitadas, é extensiva à sua assinalável presença 
em povoados da região, o que se explica facilmente, pois seriam estes os locais onde 
essa transformação se efectuaria. 

O povoado calcolítico fortificado do Castelo de Pavia (Mora) evidencia tal 
realidade (ANDRADE, COSTEIRA & MATALOTO, 2016), também conhecida, mas 
com muito menor representatividade, em diversos povoados da Estremadura, onde 
é residual a ocorrência de placas reaproveitadas. 

São de referir os seguintes exemplos: 

- uma possível ocorrência no povoado calcolítico do Outeiro de São Mamede, 
Óbidos (CARDOSO & CARREIRA, 2003, Fig. 71, n.º 2), cujo significado foi então 
discutido, concluindo-se por esta alternativa, considerada mais plausível; 

- outra placa de xisto reutilizada proveniente do povoado com ocupação do 
Neolítico Final e campaniforme de Carnaxide, Oeiras (ANDRADE & GOMES, 1959, 
Est. X, n.º 3). A informação dos autores a este respeito é decisiva, pois a reprodução, 
de péssima qualidade, permite apenas verificar que se trata de fragmento de placa 
de contorno subtrapezoidal. 

- no povoado calcolítico de Vila Nova de S. Pedro, Azambuja, recolheu-se 
igualmente uma placa de xisto reutilizada, dada a conhecer tardiamente (GOMES, 
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2005, 172), a qual sofreu uma rotação da sua utilização de 90º, refazendo-se o con-
torno subtrapezoidal que primitivamente também possuía. Neste povoado recolhe-
ram-se diversas placas de xisto, todas incompletas (JALHAY & PAÇO, 1945, Fig. 5, 
n.º 1 e 2).

A questão da presença de placas de xisto inteiras, fragmentadas ou mesmo 
reutilizadas em povoados calcolíticos da Estremadura dá azo a diversas conjecturas. 
Assim, afastada a hipótese de existência de tumulações no espaço doméstico, bem 
como a de oficinas no seu interior, dada a completa falta de provas nesse sentido, 
como a identificação de esboços, ou de lascas de preparação, ao contrário do obser-
vado no Alentejo, como no povoado calcolítico do Castelo de Pavia já referido, resta 
a possibilidade de terem tais exemplares sido transportados para o espaço habitado, 
como relíquias, provenientes de sepulturas colectivas, que continuaram a ser utili-
zadas pelos ocupantes calcolíticos dos povoados. 

É assim que se poderá explicar a ocorrência de uma placa de xisto inteira 
no povoado do Pedrão, Setúbal, em contexto calcolítico  (SOARES & SILVA, 1975, 
Est. XVII, n.º 231), como um de nós desde há muito admitiu (CARDOSO, 1999, p. 
57), sem prejuízo de considerar uma evidência óbvia: a de que as placas de xisto, 
antes de serem depositadas nos sepulcros, seriam primeiramente manipuladas nos 
próprios povoados, para tal finalidade, pelo que é de admitir a existência nestes de 
alguns exemplares prontos a serem assim utilizados (CARDOSO, 2005, p. 101). 

Excepcional, no contexto peninsular, é a oficina especializada de Águas Frias, 
Alandroal, até agora única no seu género, onde se recolheram abundantes esboços 
de placas de xisto em diversos estados de formatação (CALADO & ROQUE, 2013). 

Tal é a conclusão que resulta do trabalho exaustivo de inventário das placas 
de xisto, reaproveitadas ou não, identificadas em contextos habitacionais, tanto da 
Estremadura como a sul do Tejo recentemente realizado (ANDRADE, COSTEIRA & 
MATALOTO, 2015), revelando-se os sítios domésticos da Estremadura amplamen-
te representados, embora sempre por escasso número de exemplares em cada um 
deles. 

Nos povoados a sul do Tejo de Porto Torrão (Ferreira do Alentejo) e Ponte 
de Azambuja 2 (Portel) – este reportado seguramente à segunda metade do 4.º mi-
lénio a.C. – foi reconhecida a presença de um exemplar reaproveitado em cada um 
deles, a que se soma um exemplar no povoado de La Pijotilla (Badajoz). Todos estes 
exemplares possuem uma particularidade, a ausência de perfurações e o contorno 
sub-circular ou amigdalóide (Fig. 9), o que faz aproximar tais exemplares, também 
pelo tamanho, do disco craniano recolhido na Lapa do Bugio, Sesimbra, recolhido 
no ossário (CARDOSO, 1992, Est. 18, n.º 7).       
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5 – Discussão

A presença de placas de xisto reaproveitadas, perfurados e não perfuradas 
justifica discussão. Já Leite de Vasconcelos, ao referir-se ao exemplar recolhido nas 
grutas do Poço Velho (Cascais), valorizava a ausência de perfuração também nele 
verificada, declarando a tal propósito o seguinte (VASCONCELOS, 1897, p. 158): 
“Todas quantas tenho visto, à excepção de uma, que é feita de outra placa, possuem 
um ou mais orifícios de suspensão”. Terá sido esta a primeira referência clara ao 
reaproveitamento de uma placa de xisto.

No entanto, a existência de placas reaproveitadas munidas de furos de suspen-
são, herdados da placa primitiva, ou feitos de novo no fragmento reutilizado, é fre-
quente; é o caso do presente exemplar, onde os dois furos de suspensão foram feitos 
aquando do seu reaproveitamento; a propósito de estudo de exemplar comparável, 
recolhido numa das grutas artificiais do Casal do Pardo, Palmela, a autora apresenta 
duas questões que importa considerar (SOARES, 2003, p. 139, Fig. 118): “Que perso-
nagem poderá ter usado, e em que momento, o pendente (…) ?

Terá este pendente resgatado algumas das propriedades latentes do velho 
artefacto?”

Estas duas perguntas não podem, naturalmente, ter respostas seguras, mas 
justificam discussão.

Em primeiro lugar, viu-se que o reaproveitamento de placas de xisto não 
pode ser associado à raridade de tais objectos, pois mesmo no Alentejo, onde são 
comuns, tal como a própria matéria-prima de que são feitos, se observam diversos 
exemplos nesse sentido. Deste modo, a prática do reaproveitamento deve ser asso-
ciada à natureza simbólica das próprias placas de xisto originais, de cunho intrin-
secamente funerário. Presentemente encontra-se bem estabelecida a relação “uma 
placa-uma tumulação”, depois da escavação da anta de Santa Margarida 3, (Reguen-

Fig. 9 – Placas reaproveitadas provenientes de espaços domésticos. 
1 – do povoado calcolítico de Vila Nova de S. Pedro, Azambuja; 2 – de Porto Torrão, 
Ferreira do Alentejo; 3 – de Ponte da Azambuja 2, Portel; 4 – de La Pijotilla, Badajoz

 (seg. ANDRADE, COSTEIRA & MATALOTO, 2015, Fig. 10). 
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gos de Monsaraz) (GONÇALVES, 2003). O reaproveitamento pode associar-se tam-
bém à relíquia que corporizaria um determinado antepassado, consubstanciado no 
paralelo que representa o disco craniano da Lapa do Bugio. Deste modo, a presença 
de furo pode relacionar-se com o uso de tais peças na indumentária, possuindo o 
cunho de amuletos ou peças com funções apotropaicas. 

Os exemplares sem perfuração poderiam ter utilidade semelhante, mesmo 
que o seu uso requeresse uma pequena bolsa, transportada pelo seu possuidor. Isto 
se essas peças acompanhassem sempre alguém na sua mobilidade. Poderiam ser 
peças/relíquias “simplesmente” depositadas… Aliás, a própria variabilidade da pre-
sença ou ausência do furo sublinha que se trata de uma particularidade secundária 
no uso de tais peças: com efeito, dos 11 exemplares dos dólmenes da região de Évora 
apenas um não possui perfuração, enquanto que, dos quatro exemplares homólogos 
provenientes de povoados estremenhos ou alentejanos (Carnaxide, Vila Nova de S. 
Pedro, Porto Torrão, Ponte de Azambuja 2), apenas o primeiro exibe furo de suspen-
são, aliás aparentemente o mesmo da placa original, tanto quanto se pode concluir 
da única reprodução disponível.      

6 – Conclusões 

De tudo o que foi dito, podem extrair-se as seguintes conclusões principais, 
a seguir enunciadas: 

1 – As placas de xisto resultantes do reaproveitamento de exemplares com-
pletos, fragmentadas acidental ou intencionalmente, devem ter mantido o simbo-
lismo dos exemplares primitivos, associados ao mundo funerário e ao culto dos 
antepassados; nesse sentido, poderiam ter sido de novo utilizadas, mas agora em 
vida por elementos da mesma comunidade, como amuletos, e com eles depois de 
novo enterrados. É o caso do exemplar da Lapa do Fumo agora estudado, o qual se 
soma a dois outros, ali identificados entre os espólios das escavações de Eduardo da 
Cunha Serrão. 

2 – Os exemplares de placas reaproveitadas encontrados em espaços domés-
ticos da Estremadura ou a sul do Tejo configuram situação semelhante à ocorrência, 
em tais locais, de placas de xisto inteiras ou fragmentadas, também elas em número 
muito diminuto face às existentes em contextos sepulcrais. As razões para a ocor-
rência de placas inteiras em contextos habitacionais podem residir na sua atribuição 
a relíquias, possuindo assim uma carga simbólica muito próxima dos objectos rea-
proveitados, os quais deste modo poderiam ter a mesma origem comum, os espaços 
funerários de onde foram trazidos para os povoados, ao mesmo tempo que para 
aqueles poderiam ser depois retransportados, no decurso da continuação da utiliza-
ção dos respectivos sepulcros.
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3 – Importa, por outro lado, ter presente que, tanto as placas de xisto como 
os fragmentos reutilizados das mesmas seriam acabadas nos espaços domésticos. 
Deste modo, mesmo que a finalidade das placas fosse exclusivamente funerária, 
as mesmas teriam uma passagem obrigatória pelos povoados onde também seriam 
preparados os defuntos que as receberiam como oferendas. Assim sendo, deveria 
existir sempre um conjunto de tais peças pronto a ser utilizado para tal finalidade. 

Já no respeitante aos exemplares reaproveitados, crê-se que a sua finalidade 
seria mais diversificada, pois estariam mais presentes nas próprias comunidades, 
corporizando verdadeiras relíquias/amuletos reportados aos antepassados que pri-
meiramente acompanharam na morte, o que não impedia igualmente a sua reutili-
zação funerária, aquando do falecimento dos seus possuidores em vida.        

4 – Estas considerações permitem, por conseguinte, encarar as placas de xisto 
como peças que, em determinadas situações, poderiam incorporar não só fenóme-
nos de transfiguração, mantendo o simbolismo de origem ou adquirindo re-signifi-
cações, como peças de mobilidade bastante mais assinalável do que durante muito 
tempo se pensou: fabricadas em espaços domésticos, destinavam-se a contextos fu-
nerários, de onde poderiam por vezes ser resgatadas, inteiras ou em fragmentos, de 
novo para contextos habitacionais. 
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Resumo
Localizada no litoral da Península da Arrábida, entre os limites dos concelhos 

de Almada e de Sesimbra, a Adiça terá sido a mais importante exploração de ouro 
portuguesa no período medieval. A laborar já em 1210, mereceu a atenção dos mo-
narcas durante mais de três séculos. Sucessivos diplomas procuraram assegurar e 
estimular a produção, em particular através da concessão aos mineiros (adiceiros) 
de numerosos e amplos privilégios. Contudo, a sua produção nunca terá ultrapas-
sado um nível meramente residual. Com o declinar do século XV, o interesse régio 
esmoreceu e a actividade mineira foi definhando. 

Palavras-chave: Mina de ouro – Adiceiros / Ourivezeiros – Península da Ar-
rábida – Idade Média.

Abstract
Located on the coast of the Arrabida Peninsula, between the Almada and 

Sesimbra municipalities (counties), Adiça must have been the most important 
Portuguese goldmine during medieval times. Already active in 1210, it deserved 
the attention of kings for more than three centuries. Different bills tried to en-
sure and stimulate production, particularly by granting miners (adiceiros) nu-
merous and comprehensive privileges. However by the end of the 15th century,  
the king’s interest weakened and the mining activity declined. 

Keywords: Goldmine – Adiceiros (miners) / Ourivezeiros (goldsmiths) – 
Arrabida Peninsula – Middle Ages.

* O presente artigo resulta da reformulação de um capítulo da minha tese de doutoramento (3.4 A exploração 
mineira: o ouro da Adiça), cuja publicação passo a citar: OLIVEIRA, José Augusto Cunha Freitas, Na Penín-
sula 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.
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1. «E em Almada há um vieiro de fino ouro»1 

A exploração do ouro na fase final do percurso do Tejo — o aurífer Tagus2 —, 
registada nas duas margens do estuário e na envolvente da foz, remonta à ocupação 
romana3. Desta actividade pouco sabemos para os séculos imediatos e é já do pleno 
domínio muçulmano que datam novos testemunhos, agora pela palavra dos geó-
grafos árabes. As referências são muitas, especialmente para Almada (< al-macdin 
‘jazida, mina’), com a etimologia a ajudar à associação. A descrição mais pormeno-
rizada provém de Al-Idrîsî (1099 - 1165-66): «Na margem do rio, a sul, em frente a 
Lisboa, está o castelo de Almada, que é assim chamado porque, quando das marés, 
o mar atira para a margem pepitas e palhetas de ouro puro. Assim, quando chega o 
Inverno, deslocam-se para esse castelo as gentes dessas regiões, que vão trabalhar 
na jazida até ao fim da estação invernosa. É uma curiosidade desta terra, que eu 
vi com os meus olhos»4. Já antes, Al-Rasi mencionara o «vieiro de fino ouro» que 
existia em Almada, informação muito repetida pelos referidos geógrafos, sem preci-
sarem a sua localização. Embora recorram à mesma palavra macdin («mina, jazida, 
pedreira; metal»), uns falam duma jazida de pepitas de ouro, nas margens do rio, 
outros apenas de uma mina/jazida5. 

Com a ocupação cristã, perdeu-se o rasto à tarefa de extrair o ouro das areias 
taganas. O único ponto de exploração aurífera que a documentação concede, já a 
findar o reinado de D. Sancho I, na península da Arrábida, é o da mina da Adiça, que, 
porém, nunca é nomeada pelas fontes árabes. A conexão entre a Adiça e as auríferas 
areias do Tejo forçou até que a localização da mina se aproximasse da localidade6. 
Mais a mais, Al-Idrîsî tinha observado, pessoalmente, o mar a lançar as pepitas con-
tra a margem no sítio do castelo, embora, afora a referência ao castelo, a descrição 
se adeque mais a uma exploração situada no litoral7. Estava, na verdade, a Adiça 

1 REI, António, O Gharb al-Andalus al-Aqsâ, na Geografia árabe (séculos III h. / IX d.C. – XI h. / XVII d.C.), 
Lisboa, IEM, 2012 (CD-ROM), [notícias provenientes da Crónica Geral de Espanha de 1344], p. 149).
2 O poeta romano Catulo foi o primeiro a exaltar o aurífer Tagus, expressão que consagrou e, de tão repetida entre 
os escritores latinos, se tornou lugar comum (FERNÁNDEZ NIETO, F. J., Aurifer Tagus. Zephyrvs, 21/22. Sala-
manca, 245-259, online, disponível em <http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/1812/1869>).
3 CARDOSO, João Luís; GUERRA, Amílcar; FABIÃO, Carlos, «Alguns aspectos da mineração romana na 
Estremadura e Alto Alentejo», in Lucius Cornelius Bocchus. Escritor Lusitano da Idade de Prata da Literatura 
Latina, João Luís Cardoso e Martín Almagro-Gorbea (eds.). Lisboa - Madrid: Academia Portuguesa da História 
- Real Academia de la Historia, 2011, p.178.
4 REI, António, O Gharb al-Andalus ..., p. 132.
5 Cf. SIDARUS, Adel e REI, António, «Lisboa e o seu termo segundo os geógrafos árabes», Arqueologia me-
dieval, nº 7, 2001, p. 40-41, nota 9, 49-50.
6 A Adiça foi mesmo localizada na margem esquerda do Tejo, junto à foz (VITERBO Francisco Marques de 
Sousa, Artes e industrias metallicas em Portugal. Minas e mineiros, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1904, 
p. 10). Talvez fosse a ambiguidade da localização, que já levara Damião de Góis, ao referir as auríferas areias 
do Tejo, a prolongar a margem esquerda até ao Promontório Bárbaro, isto é, até ao cabo Espichel (cf. GÓIS, 
Damião de, Descrição da cidade de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 43.
7 Na Adiça, era precisamente o vaivém das ondas que assegurava a lavagem natural e do ouro e os trabalhos 
desenrolavam-se precisamente no Inverno (cf. infra «A profissão de ourivezeiro»).
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banhada pelo mar, em plena costa ocidental da península arrábica, e serviria até de 
referência à demarcação dos termos que separavam os concelhos de Almada e de 
Sesimbra8. Por vezes dada como parte integrante do termo de Sesimbra9, outras de 
Almada, a nenhum pertencia. Localizava-se a sul da Descida da Adiça, actual Fonte 
da Telha10. Era património régio, dotado de jurisdição própria.

Localização da mina da Adiça

2. A protecção régia 

Num país em que a mineração era incipiente12, a mina da Adiça terá sido 
a maior exploração portuguesa na Idade Média, conforme sugere «o volume da 
produção legislativa que, de forma continuada, a partir de D. Afonso III, os mo-

Fig 1 – Península de Setúbal 
(divisão administrativa)

Fig 2  – Carta topographica militar do terreno
da Península de Setúbal (pormenor)11

8 «[…] primeiramente pelas portas da adiça de contra Sesimbra», na delimitação dos termos de Almada e de 
Sesimbra, em Dezembro de 1297 (ANTT, Ch. de D. Dinis, l. 3, fls. 2-3v; Mestrados, l. único, fls. 186v-187v).
9 «E daly sse uay djretamente teer a adiça Entestar no mar E aly esta huu marco a soo medam fficando a adiça 
no termo de sezimbra» (Arquivo Municipal de Seimbra, Livro do tombo da vila de Sesimbra , fls. 105v-106).
10 Cf. CUSTÓDIO, Jorge, «Almada mineira, manufactureira e industrial», Almadam, IIª Série, nº 2, 1993, pp. 
90 («Costa da Adiça segundo Paul Choffat», 1892) e 94.
11 É possível ler, à esquerda, em cima «Descida da Fonte da Adissa» (Carta topographica militar do terreno 
da Península de Setúbal, construida por ordem do Illmo. E Exmo. Sr. Marechal e Comandante em Chefe do 
Exército, Marquez de Campo Maior. Pelo Major do Real Corpo de Engenheiros Jozé Maria das Neves Costa. 
Copiada no Real Archivo Militar pelos capitães do real Corpo de Engenheiros Jozé Joaquim Freire e Manuel 
Tavares da Fonseca, 1813-16).
12 MARQUES, A. H. de Oliveira, 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. 113.
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narcas das duas primeiras dinastias lhe dedicaram13. Consubstanciava, sobretudo, a 
outorga de privilégios e a confirmação dos mesmos ou, raramente, a imposição de 
medidas restritivas.

Quando, em 1210, D. Sancho I doou a dízima do ouro da Adiça à ordem de 
Santiago14, é possível que a mina já se encontrasse em normal laboração, a qual teria 
começado sob domínio árabe, conforme sugere a origem etimológica do nome15.

Foi, precisamente, D. Sancho I que promoveu os adiceiros à qualidade de 
«coutados e amparados», explicitando que deviam responder apenas perante o seu 
quinteiro, responsável também por receber os encoutos a que ficavam sujeitos os 
infractores16.

D Afonso III, que confirmou os diplomas de seu avô17, veio a precisar, por uma 
carta de 1272, que apenas seis elementos tinham direito ao estatuto de adiceiros18 e,  
dois anos volvidos, teve o cuidado de discriminar a isenção do pagamento de direi-
tos pela entrada, por terra, em Almada19. Com D. Dinis — cuja coroa terá sido feita 

13 A produção documental sobre a Adiça começa com D. Sancho I e atravessa, sem excepções, todos os reinados 
de D. Dinis a D. João III. Por isso tem sido objecto de múltiplas abordagens de diferente natureza, das quais 
relevo as seguintes: VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de, Elucidário das palavras, termos e frases que em 
Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, 2ª edição crítica por Mário Fiúza, vol. I. 
Porto-Lisboa: Livraria Civilização, 1984., vol. I, s.v. «Adiceiro», pp. 217-221; BARROS, Henrique da Gama, 
Historia da administração publica em Portugal nos séculos XII a XV, vol. VI, 2ª edição, dirigida por Torquato de 
Sousa Soares. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1949, pp. 106-120; RAU, Virgínia, «Aspectos do ‘trato’ da ‘Adiça’ e 
da’pescaria’ do’coral’ nos finais do século XV», in Estudos de história medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1986, 
pp. 142-151. CAMPOS, Jorge de, «Elementos para a história da administração mineira nos séculos XII a XVI», in 
Estudos, notas e trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro, XII, fascículos 3-4, pp. 272-345; DUARTE, Luís Miguel, 
«A actividade mineira em Portugal (Tentativa de síntese)», Revista da Faculdade de Letras, Porto, 2ª Série, vol. XII, 
1995, pp. 83-91; Custódio, Jorge «Almada mineira, manufactureira e industrial», al-madan, 2ª série, nº 2, Julho 
de 1993, pp. 89-103; DUARTE, Manuel Marques, A mina de ouro da Adiça e a sua exploração. Setúbal, SALPA - 
Associação para a Salvaguarda do Património Cultural e Natural da Região de Setúbal, 1995. 
14 ANTT, Mestrados, l. único, fls. 177-177v/Gaveta 5, m. 1, nº 33.
15 LOPES, David, Toponymia Arabe de Portugal, sep. de Revue Hispanique, tomo IX, 1902, p. 161, afirma: «É 
vocábulo árabe, addiça, nome de certa espécie de «junco», comestível para os cavalos e utilizável para cordoa-
ria: é a gramínea ‘ampelodesmos tenax’, vulgaríssima em todo o norte de África». Esta conotação tem sido 
contestada, dada a inexistência deste junco na região e, mesmo, em Portugal. No entanto um tipo afim de junco, 
a «Imperata cylindrica», tem larga difusão no território português. Veja-se, sobre o assunto, a meticuloso análise 
de Manuel Marques Duarte, A mina de ouro da Adiça e a sua exploração, Setúbal, SALPA - Associação para 
a Salvaguarda do Património Cultural e Natural da Região de Setúbal, 1995, pp. 13-17. José Pedro Machado, 
Vocabulário português de origem árabe, s.v. «Adiça», pp. 31-32, aceitando a origem árabe (de ad-dīsâ), atribui 
esta denominação da mina da Fonte da Telha ao uso na mineração de peneiras feitas com adiça, mas admite a 
hipótese do termo derivar do latim aditia, colectivo de aditum, derivado de aditus, «entrada». Conforme uma 
obra mais recente, tanto poderá derivar de addisa (andaluz), dando «aldiza» (em castelhano, que significa «acia-
no mayor»), como do árabe dayz («Ampelodesma tenax»), que evolui para «a(l)diça» (português), mas os dois 
vocábulos remetem para plantas de diferentes famílias (CORRIENTE, Frederico ― «Aldiza […] y «a(l)diça», 
Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance. Madrid: Gredos, 1999.
16 Em 1310, D. Dinis confirmou uma carta de D. Afonso III, pela qual mandava ao alcaide e alvazis de Lisboa e 
aos comendadores e alvazis de Almada e Sesimbra que respeitassem os privilégios acima referidos (Chancela-
rias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, João José Alves Dias (org), vol. I, tomo 1, (1433-1435). Lisboa: Centro 
de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998, nº 456, pp. 227).
17 No caso 500 maravedis (Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 227, pp. 229-230; 
ANTT, Leitura Nova, l. 13, fls. 241v, 242-242v).
18 Chancelaria de D. Afonso III. Livro I. Vol. 2. VENTURA, Leontina; OLIVEIRA, António Resende de (coord.). 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006, doc 724, pp. 301-302/Livros II e III. 2011, nº 19, p. 261.
19 Chancelaria de D. Afonso III. Livro I. Vol. 2, doc 728, pp. 305-307; /Livros II e III. nº 5, pp. 241-243.
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com ouro da Adiça20 — os privilégios consolidaram-se, pressionando o concelho de 
Almada e a sua donatária a respeitarem o foro dos mineiros. Nesse mesmo sentido, 
D. Afonso IV garantiu o seu abastecimento21, isentou-os da jugada e de servirem em 
hoste ou nas galés, além de ter ratificado os privilégios anteriormente adquiridos, 
no que foi seguido por D. Pedro22.

Embora D. Fernando tenha dado continuidade à política dos seus antecessores, 
promulgando, antes de 1377, o Foral da Portagem de Lisboa, acabou por sancionar 
uma medida desfavorável aos moradores da Adiça, que perderam a isenção do pa-
gamento da portagem23.

D. João I, em Junho de 1393, ao confirmar a disposição sobre o abastecimento 
— apenas adicionou o junco aos produtos enunciados —, retirou-lhes, ainda, a obri-
gação de pousada e de prestação de serviços concelhios, direito que, posteriormente, 
tornou extensivo às mulheres dos adiceiros24. Além disso, reforçou antigas regalias, 
garantindo-lhes juízes próprios25 e isenção várias — do serviço militar, do pagamento 
da jugada26 e da satisfação de pedidos e empréstimos lançados pelo monarca27.

Com o reinado de D. João I, afora o revés na isenção de portagem em Lisboa, 
os adiceiros usufruíam, pois, dos privilégios gerais do reino na sua máxima exten-
são28. Sob protecção régia, estavam livres de todos os serviços e encargos, fossem 
eles do foro régio, senhorial ou concelhio, e, além de tudo, dispunham de jurisdição 
autónoma, exercida por autoridades próprias perante as quais deviam responder, 
tanto nos feitos cíveis como nos criminais29. As tarefas do judicial, que recaíam, 
inicialmente, sobre o quinteiro, encontravam-se, desde 1328, remetidas para dois 

20 Segundo Bluteau, o ceptro e a coroa de D. Dinis foram feitos com o ouro da Adiça (BLUTEAU, Raphael, Vo-
cabulario portuguez e latino, vol. V. Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 1716., s.v. «Mina», p. 491. A menção 
à Adiça como mina de origem do ouro do ceptro e da coroa que os reis usavam nos actos públicos consta em 
BRANDÃO, Frei Francisco Monarquia Lusitana, Parte Quinta, fl. 80.
21 Ordenou aos juízes e aos homens bons dos concelhos de Lisboa, Almada, Sesimbra, Palmela, Setúbal e luga-
res de arredor o fornecimento à Adiça de pão, vinho, carne, pescado e de quaisquer outros mantimentos de que 
necessitassem, por seus dinheiros, à semelhança do que faziam relativamente aos lugares do Ribatejo (Chance-
larias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, 456, pp. 227-228).
22 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, 456, p. 228.
23 «E de costume que os moradores da adiça que tirarem ouro nom pagam nenhũu dereito de quaeesqer cou 
coussas [sic] que trouuesem ou leuasem ou comprasem e uendesem E despois que a portagem foy Rendada 
demandarom nos E ora pagam» (ANTT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº 357, fl. 13).
24 Com data de 15 de Outubro, de 1408, uma carta de D. João I informava os juízes de Almada e os ouvidores 
do Condestável, então donatário do concelho, que os ourives tinham privilégio, por ele confirmado, de não 
responderem civil e criminalmente senão perante o seu juiz, privilégio esse que estendia às suas mulheres 
(Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 234-235).
25 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 231-233.
26 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, p. 233. O documento explicita a escusa de servir 
por mar e por terra. No entanto, esta disposição parece aplicar-se apenas aos que já eram adiceiros antes de 
serem incorporados. É o que se depreende do esclarecimento prestado pelo mesmo monarca sobre a apuração 
dos besteiros e galiotes, em que ordena que não tirem da vintena os que aí estavam postos antes de se tornarem 
homens da Adiça (Ordenações Afonsinas, Livro I, título LXVIIII, § 2, P. 423).
27 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 235-236.
28 Como notou Luís Miguel Duarte, «A actividade mineira em Portugal …,» p. 87, nota 50.
29 Assim o esclarece D. João I, em 1408 (Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 234-
235).
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juízes da Adiça30, cuja eleição, bem como a de um alcaide e de um porteiro, cabia aos 
ourives31. A este conjunto de oficiais da Adiça juntar-se-iam, no decorrer do século 
XV, um escrivão com funções gerais, que incluíam os feitos cíveis e criminais32 e um 
vedor33, eventualmente também ouvidor34. 

Quadro 1 - Cronologia da publicação e confirmação de privilégios 
dos adiceiros

                            Actos 
Reinados  

Data Novos privilégios Confirmação 
de privilégios

D. Sancho I […] [X]

D. Afonso III […] X [X]

D. Dinis 1304
1310
1313
1325

X
X
X
X

D. Afonso IV 1334
1346
1350

X
X

X

X

D. Pedro 1357 X

D. Fernando 1367
1368
1374

X
X
X

D. João I 1390
1393b)

1395
1401
1406
1408
1410
1425
1428

X

X
X
X
X

X a)

X
X

X

D. Duarte 1434 X X a)

D. Pedro (Reg.) 1441 X

D. Afonso V 1449
1472

X
X

D. João II 1487 X

D. Manuel I 1497 X a)

a) Confirmação geral dos privilégios.

b) Antes de …

30 ANTT, S. Vicente de Fora, 2ª Inc., c. 29, nº 25.
31 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 230-231.
32 A escrivaninha já existia antes de 1466. Em Outubro desse ano, Afonso de Ferreira, morador em Almada, a 
pedido de D. Fernando, capitão do reino, foi nomeado para o cargo de escrivão dos adiceiros e dos feitos cíveis 
e crimes, substituindo Afonso Martins, morador em Almada, que renunciara (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 9, 
fl. 150).
33 Em 1454, já exercia um vedor da Adiça (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 10, fl. 95).
34 ANTT, Ch. de D. Manuel I, l. 8, fl. 11v.
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3. Regime de exploração

3.1. A reforma de D. Duarte

Durante todo o período até agora abordado, o empreendimento da Adiça 
seguiu o modelo de gestão das restantes minas do país. Incluída entre os direitos 
reais, a exploração dos jazigos de minérios era concedida, por via de regra, a par-
ticulares35, mediante o pagamento do terço da produção, o que era raro, do décimo 
ou, então, do quinto36, como acontecia na Adiça. Porém, aqui o rei assumia a ad-
ministração da empresa através de um seu oficial, o quinteiro, que se encarregava, 
como o próprio nome denuncia, da recepção desse tributo, conquanto acumulasse 
inicialmente, como vimos, funções judiciais. O ouro que cabia aos trabalhadores era 
obrigatoriamente vendido ao rei37. 

Com D. Duarte, o primeiro monarca a reconhecer formalmente os veios me-
talíferos como um direito real38, esta forma de gestão modificou-se radicalmente. 
No dia imediato à confirmação de todos os privilégios concedidos pelos monarcas 
anteriores, em resposta a uma solicitação dos adiceiros, por carta de 3 de Novembro 
de 143439, a chancelaria régia registou a primeira grande reforma administrativa 
relativamente à sua actividade40. Justificava-a, conforme clarificava o expositivo, 
a grandeza dos privilégios e liberdades usufruídos por quem, ao serviço do rei na 
apanha do ouro, tinha a obrigação de lavrar o medão, isto é área de formação du-
nar, em determinados períodos do ano, mas que mostrava indisponibilidade para o 
cumprimento da tarefa. 

Os adiceiros foram divididos em dois estratos distintos: um grupo, com 
«moores privillegios», depois nomeado como o conto dos vinte e um, que pagavam 
individualmente duas coroas velhas de bom ouro por ano, e um outro, dos «pri-
villegios mais pequenos», com vinte e três membros, colectados apenas em uma 
coroa e sujeitos à jugada. O usufruto da totalidade das prerrogativas do foro da 
Adiça ficava, assim, restringido a uma parte dos trabalhadores. Mas não só. A este 
fraccionamento correspondia uma reforma do próprio sistema de tributação sobre 

35 GOMES, Saul António, «A produção artesanal», in Nova História de Portugal, de Joel Serrão e A. H. de 
Oliveira Marques (dir.), vol. III, Portugal em definição de fronteiras (1096-1325). Do condado portucalense 
à crise do século XIV, Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem (coord.). Lisboa: 
Editorial Presença, 1995, p. 476.
36 CAMPOS, Jorge de, «Elementos para a história da administração mineira nos séculos XII a XVI», p. 276.
37 Como consta numa carta de privilégio aos ourives da Junqueira e do Pessegueiro: «[…] E compra lhis [o 
almoxarife do rei] a sa parte desse ouro assi como compram aos da adiça» (ANTT, Ch. de D. Dinis, l. 3, fl. 100).
38 A chamada lei de minas de D. Duarte reafirma os direitos da Coroa sobre todos os vieiros de metal, embora 
possam ser explorados por particulares, mediante autorização régia e pagamento de tributos, que incluíam uma 
entrada (Ordenações Afonsinas, Livro II, título XXV, § 26, pp. 215-216).
39 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 226-237.
40 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 637, pp. 388-391.
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o metal extraído. Enquanto o ouro retirado da malhada, a exploração sita na praia41, 
ficava sujeito ao pagamento de metade da produção, continuando o rei a deter o 
monopólio da compra da outra metade pelo preço acostumado, o ouro proveniente 
do medão revertia, por inteiro, para os exploradores, isentos de qualquer tributo. Os 
adiceiros ficavam dispensados do pagamento anual caso os seus privilégios fossem 
quebrados, o rei mandasse lavrar o medão ou, ainda, concedesse a sua exploração 
a terceiros42. 

As mencionadas motivações subjacentes à publicação do documento ajudam 
a clarificar a questão: os adiceiros recusavam-se a lavrar o medão em certos perío-
dos do ano, ou seja, dedicavam-se apenas ao filão mais rico, a malhada, e evitavam 
trabalhar nas dunas, tarefa certamente mais árdua e menos compensatória. 

Por isso, além de gravar os privilégios atribuídos aos adiceiros, agora dividi-
dos em duas categorias, D. Duarte subiu ostensivamente o tributo sobre o ouro pro-
veniente do veio mais produtivo — de um quinto passou para metade —, ao mesmo 
tempo que deixou de onerar a lavra dos jazigos mais pobres, onde a concentração 
das partículas auríferas não compensava os custos do trabalho, numa tentativa ób-
via de estimular o seu aproveitamento. 

3.2. Os arrendamentos

Não obstante a reestruturação encetada por D. Duarte, os níveis de produtivi-
dade da actividade não terão melhorado e o estímulo ao aproveitamento do medão, 
esse não resultou de todo. Só assim se justifica que D. Afonso V tenha recorrido a 
uma medida extrema que, por norma, procurava colmatar situações de desertifica-
ção, mais comuns nas localidades de fronteira, e que raramente incidia sobre locali-
dades da costa ocidental atlântica43. Em 1468, declarou a Adiça couto de homiziados, 
concedendo para o efeito as casas dos adiceiros e as fontes do rego em que lavravam 
o ouro dos medões. Embora o documento não o explicite, infere-se que a malhada 
ficava de fora. Só assim se compreende que, decorridos apenas oito dias, a 6 de De-
zembro, o monarca tenha dado provimento a um adiceiro do conto dos vinte e um44, 
a não ser que a carta de couto não tenha passado de letra morta. 

41 Em termos de exploração mineira, por malhada entende-se uma abertura escavada em sentido paralelo à 
praia (CUSTÓDIO, Jorge, «Almada mineira, manufactureira e industrial», p. 94). O nome deixou marcas na 
toponímia da zona.
42 «ou ouuerem por nos» e não «ou outrem por nós», que proporciona diferente interpretação da frase em causa 
(v. CAMPOS, Jorge de, «Elementos para a história da administração mineira nos séculos XII a XVI», p. 295). 
43 Cf. MORENO, Humberto Baquero, «Elementos para o estudo dos coutos de homiziados instituídos pela 
Coroa», in Os municípios portugueses nos séculos XIII a XVI. Estudos de história. Lisboa: Editorial Presença, 
1986, pp. 93-138.
44 Carta de nomeação de Diogo Dias, morador na Caparica, como adiceiro do conto dos vinte e um, em substi-
tuição de seu pai, Diogo Álvares, que morrera (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 28, fl. 122).
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Independentemente da eficácia da iniciativa — é duvidoso encontrar em ca-
dastrados o perfil ajustado para a exploração do ouro —, o certo é que a experiência 
não resultou e o rei optará por uma nova modalidade administrativa: a cedência dos 
direitos de exploração do medão a terceiros, normalmente elementos que giravam 
na órbita da corte, a título gratuito. 

Apenas cerca de um ano depois do recurso aos homiziados, D. Afonso V 
cedeu a Adiça, por um período de dois anos, ao seu conselheiro e vedor da Fazen-
da, Lopo de Almeida, e a um Lourenço Florentino. Por contrato celebrado a 6 de 
Novembro de 1469, eram estes autorizados a lavrar os medões, a praia, a «toura», 
as barrocas e quaisquer outros lugares, salvo no período em que os adiceiros régios 
ocupassem essa mesma «toura» — será a «malhada»? — a quem tinham, ainda, que 
permitir o acesso à água do rego. As facilidades concedidas eram muitas45 e os novos 
exploradores, não teriam experiência no ramo. Pelo menos Lopo de Almeida, que 
cedo terá desistido da empresa46. Embora o contrato inicial, datado de 1469, estipu-
lasse a sua renovação automática, caso a mina não regressasse ao domínio directo 
do rei, tal não chegou a suceder. Em Outubro de 1471, a Adiça foi arrendada a João 
Gonçalves de Alcanhares, cavaleiro do rei, em condições que desconhecemos47. 

45 Podiam edificar casas, chafarizes e artifícios para seu uso exclusivo, bem como cortar a madeira necessária 
para o efeito e para consumo dos trabalhadores nos pinhais régios. Recebiam ainda todas as coimas de bestas e 
gados que entrassem na Adiça. Apenas ficavam obrigados a solver as despesas relativas a mantimentos, animais, 
carros e homens braceiros, ficando a respectiva provisão assegurada pelas «justiças». Mais ainda, terminados 
os dois anos previstos no contrato, se o rei requisitasse a exploração pagaria tudo o que haviam custado casas e 
artefactos (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 31, fls. 37v-38, publicado por RAU, Virginia, «Aspectos do ‘trato’ da 
‘Adiça’ e da’pescaria’ do’coral’ nos finais do século XV», pp. 152-153).
46 Lopo de Almeida, era filho de Diogo Fernandes de Almeida (Rico-homem, vedor da fazenda, alcaide-mor 
de Abrantes e senhor do Sardoal, entre outros títulos) e de Beatriz Anes, irmã do arcebispo de Braga, D. Fer-
nando da Guerra. Integrou a comitiva que acompanhou a infanta D. Leonor a Itália, em 1452, aquando do seu 
casamento com o imperador Frederico III, que se realizou em Siena. Tornou-se no primeiro conde de Abrantes, 
em 1471, após uma preenchida carreira: fora, sucessivamente, vedor da fazenda régia, mordomo-mor, conta-
dor-mor, chanceler-mor e escrivão da puridade de D. Joana, a Excelente Senhoras, bem como governador das 
suas terras. Foi, ainda, alcaide-mor de Abrantes, de Punhete e de Torres Novas, senhor do Sardoal, do Mação e 
da Amêndoa. A sua estadia em Itália permitira-lhe o estabelecimento de contactos com mercadores-banqueiros 
de Florença, o que explicará a parceria com um originário desta cidade, Lourenço, possivelmente Lourenço 
Berardi, um mercador estante na cidade de Lisboa (Cf. RAU, Virgínia, «Aspectos do ‘trato’ da ‘Adiça’ e da’pes-
caria’ do’coral’ nos finais do século XV», pp. 142-150, e VILAR, Hermínia Vasconcelos, «A ascensão de uma 
linhagem: a formação da casas senhorial de Abrantes», in Arqueologia do estado. Ias Jornadas sobre formas de 
organização e exercício dos poderes da Europa do Sul, séculos XIII-XVIII, vol. I. Lisboa: História & Crítica, 
1988, pp. 334-337).
47 D. Afonso V, por uma carta de quitação, datada de 10 de Agosto de 1473, declarava ter recebido 125 000 
reais da parte de Lourenço Florentim «do trauto d adiça que comnosquo fez ho anno de iiijc lxx». O dinheiro 
foi entregue ao rei por João Gonçalves de Alcanhares, que «depoiis fiquou com o dicto trauto». (ANTT, Ch. de 
D. Afonso V, l. 33, fl. 154, publicado por Virgínia Rau, «Aspectos do ‘trato’ da ‘Adiça’ e da’pescaria’ do’coral’ 
nos finais do século XV»ƒ, p. 154). Decorridos dezoito dias, D. Afonso V passou uma carta de quitação, agora 
a João Gonçalves de Alcanhares, cavaleiro régio, de tudo o que recebera nos anos de 1470 /71, relativamente 
a rendas da cidade de Lisboa e a dois anos de arrendamento da Adiça que terminaram em Outubro de 1473 
(ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 33, fls. 88).
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O desinteresse régio pela mina foi-se acentuando e as referências aos medões 
deaparecem. O rendimento obtido em coroas de ouro, pagas anualmente pelos adicei-
ros régios, foi desviado para a atribuição de mercês48. Apesar de tudo, o rei nunca 
abriu mão do ouro da Malhada, quando esta era explorada. A continuação do seu 
aproveitamento é sinalizada pelas novas nomeações e confirmações de adiceiros nos 
seus cargos, bem como da revalidação de um alvará sobre o regime de substituição 
por D. João II, entre 1481 e 148549. Todavia, a protecção aos adiceiros esbatia-se. Em 
Março de 1487, face a uma nova solicitação dos adiceiros sobre a questão do preen-
chimento de vagas do conto dos vinte e um, o monarca declarou-se «Jnpurtunado» 
e escusou-se a proceder à confirmação de cartas anteriores, por achar desnecessá-
rio50. Menos de um mês depois, ratificou a obrigação de os adiceiros responderem 
perante os almotacés de Almada51.

A ligação da Adiça à Coroa acabou interrompida em 1496, quando D. Manuel 
entendeu doar todos os rendimentos e proveitos  da mina — «da nossa adiça» — a 
sua mãe, a infanta D. Beatriz52, a que acrescentou a jurisdição dos adiceiros, como, 
de resto, já a tinha sobre os moradores da vila e termo de Almada, de que era dona-
tária, mas com a condição de respeitar os seus privilégios53. 

Todo este processo não deixou de preocupar os adiceiros, que viram, a seu 
pedido, todos os seus privilégios confirmados, transcritos ou resumidos, numa lon-
ga lista publicada em 149754, quando ainda não tinham passado seis meses sobre a 
doação a D. Beatriz55. 

48 O primeiro beneficiado foi Tomás Luís de Chaves, cavaleiro da Casa do rei, a quem foram concedidas, em 
1466, as ditas coroas por conta do pagamento da respectiva tença de carácter vitalício, que montava em 10 000 
reais com efeitos a partir do ano seguinte, mas não especifica quais os rendimentos da Adiça afectados para o 
efeito, que apenas são nomeados no documento citado na nota seguinte. Após o seu falecimento em 1480, o 
contemplado passou a ser Lisuarte de Andrade, fidalgo da Casa do rei, vedor-mor da artilharia régia, que, oito 
anos depois, cedeu o direito a D. Mécia de Noronha, mulher de D. Martinho de Castelo Branco, membro do 
conselho régio, sob consentimento de D. João II (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 32, fl. 146v; l. 38, fl. 62; Ch. de 
D. João II, l. 15, fl. 74v).
49 Em 1481 e 1483, D. João II nomeou dois adiceiros para o conto dos vinte e um: Vicente Eanes Camarinho foi 
nomeado, em 1481, substituindo Fernando Esteves, que morrera (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 26, fl. 149v), e 
Afonso Gomes, morador em Almada, como fora até então Diogo Dias, que renunciara (ANTT, Ch. de D. João 
II, l. 26, fl. 4). Em 1482, nomeou o adiceiro Diogo Afonso para o lugar de mestre principal da Adiça, por morte 
do antecessor (ANTT, Ch. de D. João II, l. 3, fl. 17v). Nesse mesmo ano foram confirmados nos seus cargos o 
escrivão Afonso Ferreira, morador em Almada, o mestre João Gonçalves, criado de Fernão Vicente, morador em 
Almada, e o vedor Lopo Dias Camelo, que era também ouvidor (ANTT, Ch. de D. João II, l. 6, fls. 101, 140). 
Em 1485, foi revalidado um alvará, já referido, sobre o regime de substituição dos adiceiros, que vinha do início 
da regência do infante D. Pedro (ANTT, Místicos, l. 1/Leitura Nova, l. 30, fl. 40). 
50 D. João II recusou-se a confirmar, por não lhe parecer necessário, o teor de uma carta de D. João I, que ou-
torgava privilégios aos que quisessem aprender o ofício de adiceiros (cf. Chancelarias portuguesas. D. Duarte, 
vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 233-234), e de uma outra de D. Afonso V sobre penas aos infractores dos privilégios 
e aposentadorias, documento que desconhecemos (ANTT, Leitura Nova, l. 13, fls. 245v-246).
51 Confirmando um diploma de D. Afonso V (ANTT, Leitura Nova, l. 13, fls. 71-71v).
52 ANTT, Místicos, l. 1/Leitura Nova, l. 30, fls. 54v.
53 ANTT, Místicos, l. 1/Leitura Nova, l. 30, fls. 43-43v.
54 ANTT, Ch. de D. João II, l. 21, fls. 102V-106.
55 ANTT, Ch. de D. Manuel I, l. 29, fls. 69-72.
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Nas cortes de 1498, no âmbito dos Capítulos Especiais de Lisboa, em resposta 
a um pedido do concelho, determinou-se que «daqui en diante nam aja hij mais E 
aos que agora o sam se nam guardem seus priujligios [sic] e fiquem devassos visto 
como em coisa alguua nam seruem»56. A deliberação, que tem sido interpretada 
como uma declaração da inutilidade dos adiceiros57 e, portanto, como evidência da 
extinção da actividade da mina da Adiça58, poderá significar apenas a anulação do 
usufruto dos privilégios de adiceiros residentes em Lisboa, que deixou de fazer sen-
tido quando o monarca alienou a sua mãe a jurisdição da Adiça — e com ela os seus 
adiceiros59 —, nos mesmos termos em que já detinha a do concelho de Almada. Isto 
se os referidos mineiros eram efectivamente da Adiça, o que é pouco provável60. 
Desde meados do século, pelo menos, os mineiros residiriam maioritariamente em 
Almada e não em Lisboa61. Porém, se eram eles que estavam em causa, nem todas as 
prerrogativas foram anuladas: o Foral Novo de Lisboa, de 1500, manteve a isenção 
da portagem aos adiceiros do número, relativamente aos produtos que trouxessem 
à cidade e dela levassem, ou aí comprassem e vendessem62. Após a morte da infanta, 
em 1506, a Adiça terá regressado à Coroa. Mas será preciso esperar pelo ano de 1511 
para encontrar uma notícia sobre a manutenção do labor dos mineiros chancelaria 
régia63, o qual apenas é novamente atestado em 1522, quando D. João III doou vita-
liciamente ao filho de um antigo vedor e ouvidor todo ouro que pudesse extrair64.

56 A contestação dos privilégios dos adiceiros, nomeados juntamente com besteiros, espingardeiros, monteiros, 
moedeiros, alcaides do mar, coudéis e vedor dos vassalos,  aparece nos Capítulos Gerais do Povo, sendo que a 
referida resposta respeita Capítulo 7º dos Capítulos Especiais de Lisboa. Nunca se refere concretamente a Adiça 
(cf. Cortes portuguesas. Reinado de D. Manuel: Cortes de 1498, DIAS, João José Alves (org.). Lisboa: Centro 
de Estudos Históricos da Universidade de Lisboa, 2002, pp. 245 e 437.
57 BARROS, Henrique da Gama, Historia da administração publica em Portugal nos seculos XII a XV, vol. 
VI, p. 120.
58 DUARTE, Luís Miguel, «A actividade mineira em Portugal ...» p. 91.
59 Na carta em que doou a jurisdição da Adiça a sua mãe, D. Manuel clarificava que quando algum adiceiro 
vagasse a infanta podia meter outro no seu lugar (ANTT, Místicos, l. 1/Leitura Nova, l. 30, fls. 43-43v).
60 Adiceiro, à época, era sinónimo de mineiro (v. nota 53). Já foi adiantada a hipótese da existência de uma 
adiça em Alfama, que deixou memória numa rua do mesmo nome (REI, António, «Ocupação humana no alfoz 
de Lisboa durante o período islâmico (714-1147)», in A Nova Lisboa Medieval. Núcleo Científico de Estudos 
Medievais, Instituto de Estudos Medievais (coord.). Lisboa: Edições Colibri, p. 27, nota 12).
61 Em 1439, o juiz da Adiça tinha 45 homens sob a sua jurisdição, todos eles moradores na vila de Almada 
(BARROS, Henrique da Gama, Historia da administração publica em Portugal nos seculos XII a XV, vol. VI, p. 
113; Cortes portuguesas. Reinado de D. Afonso V: Cortes de 1439, João José Alves Dias (org.). Lisboa: Centro 
de Estudos Históricos da Universidade de Lisboa, 2016, p. 154.
62 «Jtem os adiceiros do número que tiram ouro na Adiça» (Foral de Lisboa de 1500, José Manuel Vargas (In-
trodução, transcrição e notas). Lisboa: Amigos de Lisboa, p. 92).
63 Carta de mercê do ofício de vedor e ouvidor da Adiça a João da Fonseca, escrivão da fazenda e da chancelaria, 
que substituiu Antão de Almada (ANTT, Ch. de D. Manuel I, l. 8, fl. 11v).
64 CAMPOS, Jorge de, «Elementos para a história da administração mineira nos séculos XII a XVI», p. 304.
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4. Conflitualidades

Entre a documentação régia relativa à Adiça ressalta o número das cartas de 
confirmação de privilégios, explicitando-se, por vezes, que a sua emissão fora feita a 
pedido dos adiceiros, certamente na defesa da sua condição. Desde o século XIII que 
os detentores do poder jurisdicional de Almada manifestaram, perante o rei, o seu 
desagrado face às regalias dos adiceiros. Logo em 1272, o mestre da ordem de San-
tiago, Paio Peres Correia, queixou-se a D. Afonso III daqueles que recusavam servi-
ços por razão da Adiça, tendo obtido como resposta régia a limitação dos privilégios 
a seis homens apenas65. Ao seu sucessor, D. Pedro Nunes, coube novo protesto, em 
1286, desta feita contra o almoxarife de Lisboa por desrespeitar os direitos da Ordem 
em Almada, Adiça e Setúbal, que não produziu qualquer efeito66. 

Após breve regresso à Coroa, entre 1297 e 1305, Almada foi envolvida num 
escambo entre D. Dinis e João Fernandes de Lima, um rico homem da corte, e sua 
mulher, D. Maria de Aboim67. Não tardou o novo donatário a reclamar dos abusos 
dos adiceiros. Os agravos eram vários: em vez dos seis homens amparados que o 
rei consentira, existiam mais de trinta; os adiceiros furtavam-se ao pagamento do 
relego, fugiam à jugada e quando eram penhorados pelos ovençais diziam que os 
fossem demandar à Adiça; o mesmo acontecia quando feriam homens e mulheres 
ou praticavam outros malefícios. Em suma, os mineiros não aceitavam a justiça de 
Almada, sendo aí moradores, nem procediam ao pagamento dos encoutos. A tudo 
D. Dinis respondeu favoravelmente a João Fernandes de Lima68.

Nova fricção ocorreu, no início de Quatrocentos, mas, desta vez, o rei infor-
mou os juízes de Almada e os ouvidores do Condestável — Nuno Álvares Pereira 
era, então, senhor do concelho — que os ourives tinham o privilégio, por ele con-
firmado, de não responderem civil e criminalmente senão perante o seu juiz, bem 
como as suas mulheres69. Já sob tutela de D. Isabel, as tensões perduraram, como 
indicia a preocupação da donatária em minorar os efeitos das isenções tributárias, 
por via do controlo do regime de substituições dos trabalhadores70.

O estatuto dos adiceiros não afectava apenas os donatários, atingia igual-
mente os interesses concelhios. Nas Cortes de Lisboa de 1371, os procuradores de 

65 Cf. nota 18.
66 D. Dinis ordena que se cumpram as posturas como prescreviam as cartas de seu pai (ANTT, Ch. de D. Dinis, 
l. 1, fl. 161).
67 O Livro das Lezírias d’el rei D. Dinis, Bernardo de Sá Nogueira (transcrição, estudo introdutório e notas), 
Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2003, docs. nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, pp. 57-69.
68 ANTT, Ch. de D. Dinis, l. 3, fls. 72-72v.
69 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 234-235.
70 Por um alvará régio de 1442, os novos dos adiceiros não podiam ter um nível de riqueza superior àqueles 
que substituíam para daí não resultar prejuízo à infanta D. Isabel (BARROS, Henrique da Gama, Historia da 
administração publica em Portugal nos seculos XII a XV, vol. VI, p. 114 e nota 2).
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Almada protestaram contra os adiceiros que, sendo vizinhos e moradores perma-
nentes na vila e termo, quando chamados a cumprir obrigações, como refazer os 
muros e barbacã, cavas, fontes e calçadas, se recusavam, com a justificação de não 
serem dependentes dos alvazis do concelho uma vez que pertenciam à jurisdição da 
Adiça71. Ainda mais veementes foram os agravos apresentados igualmente em Cor-
tes, no ano de 1439. Já não se tratava apenas do incumprimento dos deveres vicinais, 
mas dos danos materiais causados por adiceiros e suas mulheres72. O concelho sen-
tia-se lesado pela acção de juízes privados, em particular pelo da Adiça, que tinha 
sob sua jurisdição entre quarenta a cinquenta homens, todos moradores na vila e de 
baixa condição. As suas bestas faziam danos nos pães e nas vinhas alheias, tomavam 
frutas e lenha. E não só. As consortes eram padeiras e regateiras, que vendiam todo 
o ano e tinham o atrevimento de ameaçar as outras mulheres que concorriam na 
mesma actividade. Não aceitavam a autoridade do almotacé, tão pouco pagavam 
o respectivo direito, e, como possuíam foro e juiz próprios, acabavam sistematica-
mente impunes. O monarca  apenas aceitou que os privilégios não eram extensivos 
à almotaçaria73.

5. A profissão de ourivezeiro

O território da Adiça confinava-se a um enclave entre os termos de Almada 
e de Sesimbra, uma porção de areal mais umas dunas, onde, factores diversos cola-
boravam na retenção das palhetas de ouro em quantidade suficiente para justificar 
a sua exploração. 

Com efeito, era a conjugação do regime das marés com a intensidade de ven-
tos e chuvas, de preferência torrenciais, que conduzia as partículas auríferas desde 
grandes montículos de areias desprovidos de vegetação — os medões — até à praia. 
Aqui, o vaivém das ondas assegurava a sua lavagem natural, precipitava no fundo o 
ouro juntamente com os grãos de areia mais pesados, que ficavam sobrepostos pelas 
areias mais leves. Os vendavais invernosos e a frequência de intempéries favore-
ciam a precipitação do ouro sobre o «salão», a camada de argila plástica que o re-
cebia e fixava. Independentemente do contributo climatérico, após cada exploração 
era necessário esperar algum tempo até se juntar de novo ouro no mesmo lugar74. 

71 Cortes portuguesas. Reinado de D, Fernando I (1367-1383), p. 72.
72 ANTT, Ch de. D. Afonso V, l. 27, fls. 42v-43v, Leitura Nova, l. 12, fls. 212-214.
73 Cortes portuguesas. Reinado de D. Afonso V: Cortes de 1439, p. 154-155. A questão da regressou em tempo 
de D. Afonso V, o qual, após ouvir as alegações dos adiceiros, validou duas sentenças do desembargo régio, em 
1451. Por elas ficavam os adiceiros subordinados ao almotacé e juízes da vila nas questões que respeitassem à 
dita almotaçaria, sem que o seu ouvidor pudesse interferir (ANTT, Leitura Nova, l. 13, fls. 71-71v).
74 Seguimos aqui o relato de Guilherme, Barão de ESCHWEGE, «Memoria geognostica, ou golpe de vista do 
perfil das estratificações das differentes róchas, de que he composto o terrenos desde a Serra de Cintra na linha 
de Noroeste a Sudoeste até Lisboa, atravessando o Tejo até à Serra da Arrabida, e sobre a sua idade relativa», 
in Historia e memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, tomo XI, Parte I. Lisboa: Typografia da 
Academia, 1831, pp. 267-269.
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Não fica claro, porém, se estes elementos, os «ouriuizeiros»75, se dedicavam 
em exclusivo ao tratamento das palhetas de ouro — a azougagem e a cozedura76 —, 
ficando a sua extracção, o trabalho mineiro propriamente dito, a cargo de pessoal 
contratado especificamente para o efeito. Em 1350, três filhos do mestre «de tirar 
ouro» da Adiça tinham dezoito homens a trabalhar na mina, «por serujçães», aos 
quais foram alargados, então, os privilégios comuns77. 

Embora alguns ourivezeiros sejam dados como moradores da Adiça78, ape-
nas o seriam em pequena parte do ano, devido à sazonalidade do trabalho. Havia 
ainda trabalhadores que residiam em Lisboa79, mas a maioria fixava-se em Almada, 
onde eram recrutados ou passavam a viver, devido à maior facilidade de acessos e 
proximidade da mina. É o que se depreende dos agravos concelhios e do já referido 
Capítulo das Cortes de 1439, e que os dados avulsos confirmam quer para os traba-
lhadores80 quer para os seus oficias81. Alguns estavam ou ficaram ligados a Sesimbra, 

75 É esta a grafia mais frequente do termo que aparece pela primeira vez, a designar os mineiros, na cópia de um 
documento datado de 1310 (ANTT, Leitura Nova, l. 13, fls. 241v).  
76 A azougagem e a cozedura são referidas para as minas da Junqueira e do Pessegueiro (ANTT, Ch. de D. Dinis, 
l. 3, fl. 100). O primeiro labor dos mineiros consistia no desmonte, através da abertura de uma vala, que libertas-
se a côdea argilosa das areias que a escondiam. Seguia-se a separação das palhetas auríferas. Ambas as tarefas 
careciam de águas correntes que, na Adiça, provinham do rego que por aí corria ou de chafarizes. Alternativa à 
lavagem era a amalgação com recurso ao azougue que permitia misturar as partículas auríferas dispersas entre 
os grãos de areia. Finalmente cozia-se o ouro (Cf. a descrição de CUSTÓDIO, Jorge, «Almada mineira, manu-
factureira e industrial», pp. 95-98, segundo o qual os métodos de lavra não se alteraram substancialmente entre 
a Idade Média e o século XIX).
77 Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 228.
78 João Domingues dito de Caldas e sua mulher, Mor Peres, são dados como moradores na Adiça (ANTT, S. 
Vicente de Fora, 1ª Inc., m. 8, nº 35) e o mesmo acontece com Domingos Esteves, especificando-se que o era 
«em serro» (ANTT, Santíssima Trindade de Lisboa, l. 104, fls. 83-84, documento publicado por Edite Martins 
ALBERTO, A quinta da Trindade. História da Ordem da Santíssima Trindade no Seixal. Seixal: Câmara Mu-
nicipal do Seixal, 1999 pp. 267-268).
79 São explicitamente mencionados, como moradores em Lisboa, dois adiceiros: João Lopes, sapateiro e Diogo 
Afonso, vassalo régio, simultaneamente encarregado de uma quinta em Vale de Flores (ANTT, Ch. de D. Afonso 
V, l. 8, fl. 35v). De resto, as chamadas de atenção sobre os privilégios da Adiça feitas às autoridades de Lisboa 
traduzem a sua ligação à cidade (cf. As cartas régias de 17 de Junho de 1310, e de 6 de Abril de 1390 in Chan-
celarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 227 e 230-231).
80 Na segunda metade de Quatrocentos, moravam em Almada os adiceiros Martim Afonso, que abandonou o 
ofício por doença e velhice, em 1470 (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 30, fl. 145), Afonso Gomes, do conto dos 
vinte e um, em 1483, Álvaro Eanes Veregoa, aposentado em 1492 (ANTT, Ch. de D. João II, l. 26, fl. 4 e l. 
5, fl. 124, respectivamente). São, ainda, referidos expressamente como moradores na vila: João Luís, que se 
aposentou em 1462, (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 1, fl. 96v), Álvaro Domingues, tanoeiro, em 1468 (ANTT, 
Ch. de D. João II, l. 15, fl. 104v) e João Gonçalves, mestre da Adiça, que aí emprazou umas casas, em 1481 
(ANTT, Colegiada de Santa Maria e Santiago de Almada, l. 1, fls. 39-39v). Diogo Dias, adiceiro do conto dos 
vinte e um, habitava em Caparica (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 28, fl. 122), e Diogo Álvares, mestre da Adiça. 
no Monte [de Caparica], em 1462 (ANTT, Colegiada de Santa Maria e Santiago de Almada, l. 1, fls. 20-21).
81 Vários oficiais da Adiça, durante a mesma centúria, habitaram no interior da urbe, como foi o caso de Álvaro 
Fernandes, alcaide e Inês Dias, sua mulher (ANTT, Colegiada de Santa Maria e Santiago de Almada, l. 1, fl. 
2v), e dos escrivães Afonso Martins, Afonso de Ferreira, que substituiu o anterior, em 11 de Outubro de 1463 
(ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 9, fl. 150), e Estor de Mares (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 7, fl. 71v; l. 9, fl. 151). 
Estor de Mares foi tabelião em Almada entre 1439 (A. S. C. M. A., Tombo da gafaria de S. Lázaro de Cacilhas, 
fls. 60-61) e 1478 (ANTT, Colegiada de Santa Maria e Santiago de Almada, l. 1, fls. 30v-31v). Em 1486, exer-
cia ainda como escrivão da câmara (A. S. C. M. A., Tombo da albergaria de Santa Maria de Almada, fls. 12-13).
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como era o caso de um João Camarim [Camarinho?], que residia em Alfarim82, o po-
voado meridional mais próximo da mina, e talvez de Vicente Eanes Camarinho83. A 
sua presença, nesta zona, é ainda evocada pela ribeira do Adiceiro, na Aguncheira84.

Eram os adiceiros, em geral, gente de mediana ou de pequena condição85, 
conforme acentua a divisão estabelecida por D. Duarte, com a classe inferior, os que 
pagavam apenas uma moeda de ouro anual, sujeita à jugada, que afectava os peque-
nos proprietários agrícolas, condição que a documentação deixa entrever86. Outros 
eram recrutados entre os pequenos mesteirais87. 

A profissão não exigiria especiais requisitos. A aprendizagem obtida por via 
familiar, conforme sugerem as substituições de progenitores ou parentes chega-
dos88. Outros, recém-chegados à profissão seriam orientados, como em qualquer 
organização corporativa, por um mestre, a quem não bastava o saber adquirido pela 
experiência. Exigia-se-lhe honorabilidade, afinal tratava-se de lidar com ouro89.

82 ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 8, fl. 178v.
83 ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 26, fl. 149v. O apelido Camarinho é comum a diversos elementos da comunida-
de sesimbrense, que atravessam a documentação desde a segunda metade de Trezentos até os inícios do século 
XVI, enquanto relativamente a Almada não consta qualquer registo.
84 Aparece mencionado em algumas confrontações (ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago/
Convento de Palmela, l. 283, fls. 208v-209v.
85 BARROS, Henrique da Gama, Historia da administração publica em Portugal nos seculos XII a XV, vol. 
VI, pp. 113-115.
86 Vejam-se os casos de Domingos Pais da Adiça e sua mulher Maria Martins, que, em 1333, compraram dois 
quinhões de uma casa na Oliveira, na periferia de Almada (ANTT, S. Vicente de Fora, 1ª Inc., m. 8, nº 26), de 
Afonso Castanho, que, em 1484, conseguiu transformar em aforamento perpétuo e hereditário um contrato de 
emprazamento em três vidas, relativo a um mortório de vinha com matos, em Vale de Torrão (ANTT, Colegiada 
de Santa Maria e Santiago de Almada, l. 1, fls. 42v-44v), de Martim Luís, que sucedeu a sua mãe num empra-
zamento de diversas courelas de vinha em Alvalade, Almorouche e Lagoa, no ano de 1486 (ib., fls. 49-50) e de 
Nuno Vaz, que aforou para sempre um chão na rua do Campo, oito anos depois (ib., fls. 71-71v). A condição 
de proprietários agrícolas é também sugerida por registos relativos a alguns descendentes: em 1358, Maria 
Martins, filha de Martim Simão da Adiça, moradora da vila de Almada, envolveu-se num pleito sobre a posse 
de três courelas de vinha na Lagoa e no Vale da Tinhosa (ANTT, S. Vicente de Fora, 1ª Inc., m. 13, nº 5; 2ª Inc., 
c. 14 , nº 141); no início do século XVI vivam em Barriga os herdeiros de Luís Álvares, filho de um mestre da 
Adiça, e de Diogo Afonso que fora mestre da Adiça (ANTT, Colegiada de Santa Maria e Santiago de Almada, 
l. 1, fls. 91v-92v).
87 O referido conto dos vinte e um de 1344 incluía, , um carvoeiro, um trapeiro, um carpinteiro e um alfaiate, 
enquanto o grupo dos vinte e três registava um moleiro. Em 1454, aposentou-se um João Lopes, morador em 
Lisboa (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 10, fl. 95). Dado como sapateiro e, em 1488, foi dispensado da obrigação 
de servir na Adiça, um Álvaro Domingues, tanoeiro, de Almada (ANTT, Ch. de D. João II, l. 15, fl. 104v).
88 Apenas conhecemos aqueles que foram nomeados por carta régia, isto é, os que passaram ao estatuto de privi-
legiados: em 1468, Diogo Dias, morador em Caparica, adiceiro do conto dos 21, substituiu Diogo Álvares, seu 
pai, que morrera; em 1470, Afonso Eanes Clemente, é nomeado para o lugar do seu sogro e o mesmo ocorreu, 
dois anos depois, com Álvaro Domingues em relação ao seu pai Domingos Eanes. Este Álvaro Domingues foi, 
aliás, substituído, em 1492, por um João Afonso Clemente, que será, com toda a probabilidade, filho do Cle-
mente acima mencionado (ANTT, Ch. de D. Afonso V, l. 28, fl. 122, l. 30, fl. 145; l. 29, fl. 254, Ch. de D. João 
II, l. 5, fl. 123v, respectivamente).
89 Em 1482, Diogo Afonso, adiceiro, foi nomeado para o lugar de mestre principal da Adiça, por morte do 
antecessor, porquanto o vedor da Adiça assegurou ao rei que era lídimo e pertencente (ANTT, Ch. de D. João 
II, l. 3, fl. 17v).
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Apesar das condições desfavoráveis em que operavam, o seu contingente não 
parou de aumentar durante o século XIV90 e inícios do seguinte, até D. Duarte fixar 
o número do conto dos adiceiros, limitando a parte deles o usufruto das prerrogati-
vas gerais. A profissão era apetecida. Mas com privilégios. Assim o evidencia a rei-
vindicação dos adiceiros sobre a situação dos filhos que queriam usar o ofício, mas 
não o faziam porque as regalias não lhes eram extensivas91 e, de uma forma mais 
geral, a preocupação com o regime de substituições. Não seriam tanto os proveitos 
económicos directos que atraíam trabalhadores à Adiça, mas antes os imensos be-
nefícios inerentes ao seu estatuto. 

6. «ouro é ouro, em sy mais nobre, e mais excellente metal, que outro 
nenhuũ» (Ordenações Afonsinas)92

Embora a produção da Adiça nunca tivesse atingido, aparentemente, valo-
res suficientemente significativos, os sucessivos monarcas jamais deixaram de velar 
pelo seu labor, como espelha a produção documental que lhe foi dedicada. E mesmo 
considerando que o ouro saído da mina não interferisse no mercado de metais pre-
ciosos e na emissão de moeda, é inevitável relacionar a actuação régia com o estado 
de uma economia monetária que evoluiu durante todo o período medieval na órbita 
do ouro árabe93. A particular atenção que D. Dinis prestou à mina, que confirma, 
aliás, as iniciativas paternas, resultará, assim, das dificuldades de amoedação co-
locadas pelo fim da conquista definitiva do Algarve. Cessada a guerra, terminara 
também a possibilidade de aquisição do ouro muçulmano, fosse por via de saques 
e resgates, fosse por qualquer outro processo mais pacífico. Com os finais do sé-
culo XIV, a escassez de metais preciosos e a profunda crise financeira que o reino 
atravessava poderão igualmente explicar a preocupação de D. João I para com os 
mineiros, bem expressa na multiplicação de novos privilégios. Terá sido, ainda, a 
«fome de ouro» a estimular D. Duarte a compilar as prerrogativas emitidas pelos 
seus antecessores e a promover a radical reorganização laboral e tributária da Adiça. 

90 Os seis privilegiados, que já referimos para 1272, e cujo número seria, na prática superior, passaram pelo 
menos a vinte e um, em 1350, por mercê régia. No entanto, esta situação seria pontual. No início do reinado 
de D. Pedro estavam limitados a onze (Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367), nº 281, p. 95). Mais tarde, por 
consentimento de D. João I, o número subiu, decerto, significativamente, com a extensão das prerrogativas aos 
filhos dos adiceiros que desejassem seguir o ofício (ANTT, Ch. de D. João I, l. 3, fls. 57v-58/Chancelarias 
portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 233-234).
91 ANTT, Ch. de D. João I, l. 3, fls. 57v-58/Chancelarias portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 1, nº 456, pp. 
233-234.
92 Ordenações Afonsinas, Livro II, título XXV, § 26, pp. 215-216.
93 GODINHO, Vitorino Magalhães Godinho, Os descobrimentos e a economia mundial, 2º ed., vol. I. Lisboa: 
Editorial Presença, 1983, p. 142.
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À falta de continuidade destas medidas não foi certamente estranho o recomeço da 
amoedação, em 1436, fruto, finalmente, da ocupação de Ceuta, ao mesmo tempo 
que tinha início uma progressiva abertura das relações mercantis com o Maghrebe, 
apesar do insucesso militar de 1437, em Tânger94. A situação deficitária, relativa-
mente ao metal nobre, viria mesmo a ser ultrapassada com a chegada das remessas 
trazidas pelas caravelas portuguesas, que possibilitaram a D. Afonso V a emissão de 
boa moeda de ouro95. Coincidência ou não, a partir dessa altura, a Adiça foi, paulati-
namente, perdendo relevância e o valor residual das extracções deixou de justificar 
o interesse régio96. Os actos legislativos confinar-se-iam, cada vez mais, à nomeação 
do seu oficialato e à alienação do usufruto, no quadro da habitual redistribuição de 
benesses a serviçais de membros da corte. Um processo que culminou na década de 
90 com a entrega, embora temporária, da empresa e da jurisdição da Adiça à dona-
tária de Almada, a infanta D. Beatriz e do fim da exploração régia com D. João III.

94 GODINHO, Vitorino Magalhães, Os descobrimentos e a economia mundial, pp. 142-143.
95 TAVARES, Maria José Ferro, «A moeda portuguesa de 1383 a 1481», in História de Portugal, vol. 2, José 
Hermano Saraiva (dir.). Lisboa: Publicações Alfa, 1983, p. 287.
96 Quando a actividade foi recuperada no século XIX, não era consensual que o ouro pagasse as despesas do 
trabalho (veja-se a prospecção realizada no ano de 1814 em SILVA, José Bonifácio de Andrada e, «Sobre a nova 
mina de ouro da outra banda do Tejo», e duas opiniões opostas em Guilherme, Barão de ESCHWEGE, «Memo-
ria geognostica ...» e VANDELLI, Alexandre António, «Additamentos à antecedente Memoria geognostica», in 
Historia e memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, Tomo V, Parte I, 1817, pp. 144-146, e Tomo 
XI, Parte I, pp. 268 e 298).
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Resumo 
Âmbito e conteúdo: Transcrição de documento incompleto referente à visita-

ção realizada pela Ordem de Santiago a Sesimbra entre os anos de 1488 e 1492. Me-
recem destaque as visitações às ermidas de Santa Maria do Cabo, Santana e castelo 
de Sesimbra; as determinações sobre a grã, dízimos dos moinhos, livro do tombo, 
concelho da vila e fonte da Ribeira; as rendas da comenda na vila e termo; a confir-
mação de juízes e treslado do alvará sobre a dizima da alfândega. Num plano geral 
o documento incide no levantamento de valores patrimoniais e na correcção de há-
bitos e procedimentos tendo em vista uma melhor e mais eficiente gestão e controlo 
de bens e direitos.    

Palavras-chave: Ordem de Santiago, Visitação, Sesimbra

Abstract 
Aim and content: Transcription of an incomplete document referring to the 

Visitation made by the Order of Santiago to Sesimbra between the years 1488 and 
1492. Worth mentioning are the visits to the chapels of Santa Maria do Cabo and 
Santana and to Sesimbra castle; the determinations on the kermes, on the tithes of 
the mills, on the cartulary, on the village council and of Ribeira source; the reve-
nues of the village commendam and its limits; the confirmation of the judges and 
the transcription of the charter customs tithe. In general the document focuses on 
the assets evaluation and on the correction of behaviour patterns and procedures 
aiming to have a better and more efficient management and control of properties 
and rights.

Keywords: Order of Santiago, Visitation, Sesimbra
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1488-1492
Portugal, Torre do Tombo, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, mç.2, 

n.º561

Visitaçom da hermjda de Samta Maria do Cabo

Visitarom os ditos visitadores a hermjda de Samta Maria do Cabo comjgo 
stpriuam da qual acharom por hermjtam Afonso Aluarez. per aluara delRej nosso 
Senhor asignado per elle stprito em papel que pareçe seer fecto em Almadaa em 
doos dias do mes de junho do anno de nosso Senhor Jesus Cristo de mjl quatroçem-
tos oitemta oito per Fernam Roolim estpriuam em […]2 que faz mençom que por a 
boa emformaçom que o dito Senhor delle ouue lhe aprouue dar lhe carrego da dita 
hermjda e que fosse hermjtam nella/ Ao qual Afonso Aluarez mandarom os ditos 
visitadores que daqui a doos meses comtados dos vijnte noue dias andados doutu-
bro em djamte vaa comfirmar per o Senhor meestre o dito aluara.//. E o dito Afonso 
Aluarez respomdeo que asy o comprirja.//

Proueerom os ditos visitadores a visitaçom passada açerqua das cousas que 
os outros visitadores mandarom repajrar e correger em a dita igreja E acharom que 
nom erom compridas./ E portamto as mandarom conprir segundo adijamte fara 
mençom.//.

Esta he a prata e hornamentos e cousas de seruentija
que ora hi ha em a dita hermjda.: em poder

do dito hermjtam.:

Jtem Primeiramente hũu callez de prata bramco com hũu pee redomdo com 
seijs girõoes no pee scilicet tres dourados E tres bramcos de folhageens e em hũu [fl. 
1v] dos dourados hũa cruz. E na maçãa them seis rosas scilicet tres brancas E tres 
douradas. E a bordadura do vaso dourada com sua patana Rija e boa com hũa cruz 
dourada no meyo. e sua caixa de coiro boa em que estaa metido.//

Jtem hũu callez destanho em hũa saya metido de pano de gujnee listrado/

Yojas de Nosa Senhora

Jtem doos olhos de prata
Jtem hũa saya de res de nossa Senhora com cairel preto e laurada por di-

jamte de retros preto.//

1 PT/TT/OSCP/B/003/0002/00056
2 Riscado
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Jtem outra saya de damasco bramca com forcadura bramca
Jtem hũu manto do menjno de damasco bramco
Jtem outra saya de nossa Senhora de damasco bramco brosllada de seda de 

lauores dalbarradas [que]3/ com frolles nas bocas.//.
Jtem quatro ueeos velhos de seda de nosa Senhora
Jtem hũa beatilha dimpor que passa de vara
Jtem outro veeo bom de seda que them nossa Senhora
[fl.2] Jtem hũu manto de seda de pano de linho que them nossa Senhora 

vestido.//.
Jtem hũa cortijna de pano de ljnho de lauor de manteens que estaa no altar 

moor com forcadura bramca e seu çeeo em çijma.//
Jtem hũu Retauollo em que estaa nossa Senhora no altar moor da estoria 

dos tres reix magos.//.
Jtem outro Retauollo pequeno dourado com a jmagem de nossa Senhora 

que estaa no altar moor.:
Jtem no altar moor hũu pichel de mallega grande com suas asaas
Jtem na capeella moor doos ouos dema//.
Jtem no altar da Trimdade estaa hũu lemçol fecto como cortijna com cruzes 

vermelhas de pano de ljnho.:
Jtem hũa vestimenta de pano de linho noua que them nossa Senhora que 

estaa no dito altar./
Jtem hũu veeo vsado de seda que ella them na cabeça
Jtem hũu fromtal velho que them a jmagem de nossa Senhora
Jtem tres espelhos
Jtem no outro altar de Samta Maria do Sol
Jtem hũa cortijna de pano de linho amarello com seos alparauazes velha e 

forcadura ja quebrada.:
[fl.2v] Jtem A jmagem them hũa beatilha de malua fijna e hũu manto dal-

godam e de seda vsado.//
Jtem hũu fromtal bom de feguras
Jtem tres fromtaaes velhos de feguras que estam depemdurados nas pare-

des.//.

Vestimentas e manto

Jtem hũa vestimenta boa demasco aluonado escuro Riscado. com hũu sauas-
tro de ricomas de feguras damjos toda comprida forrada de bocasym roixo A qual 
deu o Jfamte dom Fernando que Deus them.//

Jtem outra uestimenta de çatijm cremesim boa toda comprida forrada de 
bocasim royxo que deu elRej dom Afonso que Deus them.//

3 Riscado
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Jtem outra vestimenta toda comprida de damasco preto velha e rota com 
sauastro de Frandes com folhagem de prata dourada forrada de bocasim azur../

Jtem outra vestimenta de pano de linho com hũa cruz azur toda comprida 
vsada/

Jtem outra vestimenta de pano de linho com sua cruz azur noua toda com-
prida que deu hũu çapateiro de Lixboa/

Jtem hũu manto de damasco velho forrado de pano de linho azur com cruz 
de texilho douro.//

[fl. 3] Frontaaes.

Jtem hũu fromtal de pano de palma amarello de gujnee nouo/
Jtem outro fromtal dalgodam de gujnee de listras azures e brancas bom.:
Jtem outro fromtal pijmtado nouo de gujnee de terra de monjcongo de duas 

peças.//
Jtem hũa carta pequena em que estaa nossa Senhora pijmtada em fegura de 

sol com doos amjos que them a coroa.//.
Jtem outro fromtal nouo pijmtado de pano de linho com a jmagem de nossa 

Senhora do Pramto e naaos pijmtadas de hũu cabo e do outro / E outro fromtal de 
collores velho e roto./

Jtem hũa carta noua de tres varas de feguras em que estaa no meyo della 
hũu homem nuu metido em hũu banho.//

Cousas de Seruemtija da dita hermjda

Jtem hũu pano de gujnee branco roto de seis em peeça
Jtem quatro toalhas lauradas amtre nouas e velhas
Jtem hũas toalhas framçeses velhas
Jtem outros framçeses de duas varas vsadas
[fl. 3v] Item doos lemçooes scilicet hũus de linho com geitados vermelhos 

nos cabos./ E os outros de estopa velhos.//.
Jtem seis manteens amtre gramdes e pequenos de linho e destopa boons e 

hũu delles them hũas cruzes vermelhas e brancas/
Jtem quatro almofadas lauradas de pomto real amtigoo vsadas e velhas.//

Liuros

Jtem hũu domjngal e fereal apomtado mujto uelho stprito em purgamjnho //
Jtem outro samtal de todo o anno stprito em purgamjnho apomtado velho./
Jtem hũu brjuiairo de costume Romãao stprito em purgamjnho velho.//
Jtem hũu myssal de myssas votijuas de nossa Senhora e de requjem bem 

emcadernado stprito em purgamjnho.//.
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Jtem hũu myssal de papel de forma bem emcadernado

Cousas de seruentija da dita igreja ou hermjda

Jtem Seis galhetas destanho.
[fl. 3v] Jtem hũa caldeirjnha per a auga bemta boa daçofar.//
Jtem doos castiçaaes nouos gramdes daçofar e doos pequenos daçofar./ E 

outro castiçal mais pequeno//
Jtem doos castiçaaes de ferro e hũu candieiro de ferro gramde
Jtem hũa campãa pequena./
Jtem hũa caixa que pareçe ser de paao de nogueira meãa em que estam as 

cousas de Nossa Senhora de guarda.//
Jtem hũu ezquenjno . ou caixom em que estam os corporaaes guardados
Jtem hũa baçia da oferta daçofar
Jtem hũas obradeiras de ferro grandes e boas que o hermjtam agora man-

dou correger nouamente.// A qual amostrou aos ditos visitadores/

Cousas que estam nas casarjas da
dita hermjda em poder do hermjtam./

Jtem quatro talhas de teer vinho e azeite
Jtem tres jaras de castella de teer vijnho e azeite
Jtem tres pipas 1 de teer vijnho e hũu quarto e hũa bota
Jtem hũu quarto de teer vijnho que elle mandou fazer de suas esmollas
[fl. 4v] Jtem Seis pratees destanho meãaos e hũa albarrada de estanho que 

estam em seu poder//
Jtem hũa mesa
Jtem doze costãas amtre gramdes e pequenas de teer pam./
Jtem hũa cadeira

Çera

Jtem Seis çirjos gramdes e seis meãaos
Jtem hũu çirjo pequeno

Ferramenta

Jtem tres emxadas
Jtem doos alferçes
Jtem doos machados
Jtem duas fouçes roçadoiras
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Roupa.

[fl. 5] Jtem tres cubertas de burel scilicet duas velhas e hũa noua
Jtem hũa manta da terra velha/
Jtem hũu almadraque velho cheo de llãa
Jtem doos caldeirõoes e hũa caldeira pequena de cozer pescado
Jtem doos asnos.//.

A qual hermjda them sua demarcaçom e lemjtaçom asy como parte pera 
aquem do forno velho./ E per omde chamom a pedra do sol E pollo camjnho asy 
como vay per a agulha do cabo E ao poemte com o mar. A qual demarcaçom foy 
dada per espeçial mandado do Jfamte dom Fernando que Deus aja que lha deu em 
Seendo gouernador do dito meestrado. Segundo deu dello fe Pero Tellez escudeiro e 
estpriuam das sisas E asy do almoxrifado da hordem em a dita vijlla/ E assy o dise-
rom outros amtigoos que moram darredor da dita hermjda//.

Jtem mandam os ditos visitadores ao dito hermjtam que ladrilhe de boons 
tijollos assy o corpo da hermjda como a capeella della de tijollos forneiros.:

Jtem que mande fazer as manjadoiras aleuamtadas na estrabarja E assy que 
faça toda a outra bemfeitorja que poder fazer em a dita hermjda e casarjas della .  
como fez atee quj.//

[fl. 5v] Jtem porque acharom os ditos visitadores que o dito hermjtam Em-
prestaua algũuas cousas da dita hermjda asy lyuros como outras cousas de seruem-
tija della./ o que nom ouuerom por bem / mandam E determjnam per visitaçom./ 
que daqui adijamte seja avisado o dito hermjtam que nom empreste cousa algũua 
da dita casa sob pena de perder a admjnistraçom da dita hermjda / saluo se for pera 
a igreja madrjz omde podera emprestar todo o que lhe Requerido for pera as festas 
da dita igreja. temdo o dito hermjtam tal cuijdado que tamto que as ditas festas 
passarem que logo torne a recolher aa sua maão todo o que emprestou O que asy 
comprira sob a dita pena.//.

[fl.6] Visitaçom da hermjda de Samta Anna
da qual acharom os ditos visitadores

por hermjtam Afonso Eanes per autorjdade do
Comçelho que them a admjnistraçom da dita

hermjda.:

Jtem proueerom os ditos visitadores a visitaçom passada açerqua das cousas 
que elles mandarom fazer em repayro e corregimento da dita hermjda./ E acharom 
que dellas erom compridas e dellas por comprir e as que nom som compridas som 
estas segujmtes/
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Jtem hũu tauoleiro de madeira amte o altar
Jtem hũas portas nouas na casa do hermjtam

Cousas nouas que acharom seer necesarjas 
pera a dita hermjda.:

Jtem as cordas que estam demtro da hermjda tiradas porque som podres e 
poer outras de nouo de boa[s]4 madeira por nom abrirem as paredes./

As quaaes despesas. mandam os ditos visitadores que os mordomoos que 
them carrego de fazer a festa per dja de Santa Anna que eles as façam aa custa dos 
pititorjos que tiram pera a dita hermjda. porquanto nom acham outra remda per que 
se possam fazer.//

[fl. 6v] Visitaçom do castello da dita villa

Do qual acharom os ditos visitadores por alcaide moor Amtam Gonçaluez 
Caualeiro crjado do Senhor dom Joham comemdador da dita vijlla. da mãao do dito 
Senhor dom Joham. E foy perguntado pellos ditos visitadores que armas e cousas 
tijnha per a defemssom do dito castello e se sabija como o dito Senhor dom Joham 
estaua armado e emcaualgado pera seruiço delRej nosso Senhor e do Senhor dom 
Jorge seu Mestro e da hordem. pois o dito dom Joham aqui nom estaua em pessoa/.// 
E o dito Amtam Gonçaluez disse que o dito dom Joham estaua ao presente armado 
e encaualgado per esta guisa/

Jtem em a dita fortalleza quinze gibanetes compridos com faldras e goçetes 
capaçetes e babeiras e guarnjçõoes de braços e coixotes. que logo amostrou

Jtem tres pares de cubertas de cauallos com suas testeiras e piastrõoes e 
greuas e todallas outras armas de malha e neçessarjas pera tres homeens darmas 
compridos as quaees cubertas e armas logo tanbem amostrou//.

Jtem quinze lamças e hũa beesta que logo amostrou//
[fl. 7] Item disse que o senhor dom Joham ao presente nom them majs que 

hũu cauallo de sua pessoa e quatro mullas e quatro azemellas.//.
Jtem disse majs o dito alcaide que o dito senhor dom Joham them de comti-

noo doze de cauallo em sua casa./
Jtem E que elle dito alcaide moor them de contijno cauallo e que o nom 

tijnha aqui agora que ho emprestara e majs que them suas armas compridas
Jtem disse mais o dito alcaide que achara na fortalleza quatro bombardas 

as quaees amostrou e mais hũa que elle disse que estaua na Ribeira da dita ujlla / 

4 Riscado
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E as bombardas que estam no dito castello. som mujto velhas e dellas quebradas e 
desguarneçidas e pequenas que pareçiam seerem de naujo.//. As quaees os ditos vi-
sitadores mandam ao dito comemdador que as mande logo correger em tal maneira. 
que possam serujr quando fizer mester / o que asy comprira atee ho Sam Joham 
primeiro que vem. E isto em virtude dobediemçia.//.

Esto he o que them esta comenda de renda
em a dita vijla e thermo.

Jtem primeiramente a alcaidaria da dita vijlla com todos seos direitos que 
a ella pertencem a qual estaa arrendada o presemte anno por três mjl reaes5

[fl. 7v] Jtem them mais as pemssõoes dos taballjãaes os quaees som quatro 
damtigujdade que pagam cada hũu de pemssom cada anno seteçentos vijmte reaes 
em que monta6

Jtem doos fornos na Ribeira da dita vijlla que vallem ou rendem cada anno 
dez mjl reaes hũus annos por outros7

Jtem a portagem da dita vijlla que rendeo o anno passado dez mjl reaes8

Jtem de foros de propiedades e eramças da hordem que rendem em cada 
hũu anno9 çento oitemta reaes seis frangoos10

Jtem them mais os dizimos de pam e vijnho E de tollos outros legumes da 
dita vijlla E termo tiramdo da comarqua dazeitam que he dada em comenda a Gas-
par Jusarte / E dos ditos dizimos paga o comendador as Raçõoes e prebemdas de 
pam e dinheiro ao prior e benefeçiados da dita igreja de Santa Maria da dita vijlla./ E 
esta remda destes dizimos aas vezes nom abramgem a sse pagarem as ditas raçõoes 
e prebemdas

[fl. 8] Jtem them mais a sahida da fooz
Jtem them mais aa Lagoa dalbofeira
Jtem them mais todollos dizimos dos pescados da Ribeira da dita vijlla.:

As quaees remdas o dito comendador pesue em a dita comenda ao presente E 
valem em soma toda a dita comenda hũus annos por outros trezemtos cijnquoenta 
mjl reaes pouco majs ou menos segundo deu dello fe Pero Tellez estpriuam do al-
moxrifado da dita hordem./ em a dita vijlla11.: 

5 Na margem direita: ijj reaes
6 Na margem direita: ij biijc  lxxx  reaes
7 Na margem direita: x reaes
8 Na margem direita: x reaes
9 Na margem direita: Clxxx reaes
10 Na margem direita: bj frangoos
11 Na margem direita: iijc Lta reaes
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E despois desto aos çijmquo dias do mes do nouembro da dita era de noso 
Senhor Jesus Cristo de mjl quatroçemtos nouenta doos annos em a Ribeira da villa 
de Sezijnbra demtro na casa de Santo Spirito. o dito Senhor dom Joham Comenda-
dor a requerimento dos ditos visitadores amostrou […]12 testemunho de como tijnha 
e possohija a dita comenda com as rendas e direitos e alcaidarja açijma todo decla-
rado. per carta patemte delRej nosso Senhor seemdo gouernador e perpetuu admj-
nistrador do dito meestrado estprita em purgamjnho E asignada per elle e aseellada 
do seello da dita hordem nas costas della. que comta seer fecta em Beja a dez dias do 
mes de junho da era de mjl quatroçemtos oitemta noue per Diogo Paaez stpriuam. 
em a qual faz mençom como lhe sua alteza fez merçee da dita comenda. pollos [fl. 
8v] muytos e estremados seruiços que lhe them fectos e asy aa dita hordem nas 
guerras dos mouros. seendo capitam na çidade de Tanger em Africa. omde o tijnha 
seruido. por mujto e conthinuado tempo com gramdes trabalhos e perigoos de sua 
pessoa e espargimento de sseu samgue e gastos e despesas de sua fazemda. em acre-
çemtamento da homrra de sua senhoria e da coroa de seos regnos e seruiço da dita 
hordem./ A qual comenda lhe deu com todallas remdas e direitos que a ella pertem-
çem assy e pella guisa que as tiuerom os outros comendadores que forom da dita 
comenda/ tiramdo o que tijnha dado a Gaspar Jusarte como mais compridamente 
faz declaraçom em a dita sua carta.//.

E porquamto amtre as pessoas primçipaaes. que elles ditos visitadores tra-
zem per regimento do dito Senhor meestre que ajam de hir fazer menageens ao 
dito Senhor meestre asy he o dito comendador.// per virtude do capitolo do […]13 

dito regijmento que sobre esto declara que lhe foy noteficado em sua pessoa/ […]14 
ho costrangerom [em]15 da parte do dito Senhor meestre. que doge que som os ditos 
cijnquo dias de nouembro a huu mes primeiro segujmte. vaa fazer menagens ao dito 
Senhor meestre do castello e alcaidarja da dita vijlla. E asy a comfirmaram per elle 
dito senhor o que them da dita hordem.//. E o dito dom Joham comendador Respom-
deo e disse. que como quer que a dita alcaidarja fosse a elle dada sem menagem per 
o dito Senhor Rej./ E asy lhe pareçia que nom era pera ello neçessario comfirmaçom. 
poies que a dita comenda nom era da mesa meestral amte damtigujdade sempre 
fora comenda hordenada. que elle comprjria o mandado do dito Senhor meestre. 
segundo lhe eles visitadores lymjtauom e declarauom em seu nome /. // E os ditos 
visitadores mandarom a mym stpriuam que ho stpriuesse asy. E eu Bras Aluarez 
stpriuam da visitaçom esto estpreuj.//

12 Riscado
13 Riscado
14 Riscado
15 Riscado
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[fl. 9] Determjnaçom sobre a grãa.:

Jtem porque amtre os capitollos que os ditos visitadores trazem per jmstru-
çom de seu regimento assy he hũu./ em que o dito Senhor dom Jorge como perpetuu 
admjnistrador que he da dita hordem e meestrado / manda que elles visitem sobre 
o dito dizimo da grãa. que atee ora elle achou que nom foy pago aa dita hordem./ E 
que da sua parte. mandassem ao seu comtador e ofiçiaaes do dito meestrado. que o 
fizessem arrecadar/ como mais compridamente se comthem em o dito capitollo //. 
Mandam E determjnam per visitaçom da sua parte a todallas pessoas que daqui em 
diante apanharem grãa per sy ou por outrem em seu nome dellas. que paguem o 
dizimo della.// E se per ventura a algũus dos que a dita grãa apanharem lhes pareçer 
que reçebem nisto agrauo. que vãao ao dito Senhor que os mandara ouujr sobre 
ello. E lhes sera guardada toda sua justiça./ E que bem assy mandam ao comtador e 
ofiçiaaes do dito meestrado por o dito Senhor. que ora som e ao dijamte forem. que 
arrecadem e façam arrecadar daqui adijante o dizimo da dita grãa. como de qualquer 
outra noujdade que diz em o dito meestrado der de que se requeira pagar dizimo.//.

Determjnaçom sobre os dizimos dos moynhos./

Jtem porquamto se agrauou o dito Comendador aos ditos visitadores. di-
zemdo que as pessoas que moynhos them em a dita sua comenda. lhe nom querem 
pagar dizimo algũu como som obrigados E lhes amostrou per foral e tombo da dita 
villa./ mandam e determjnam per visitaçom que todas aquellas pessoas que moy-
nhos e açenhas them fectos ou fizerem ao dijamte na dita comenda./ que paguem 
do rendimento delles tiramdo os custos todos o dizimo aa hordem e ao dito comen-
dador [fl. 9v] ou lhe paguem suas avemças segundo seeom elle ou seu moordomo 
ou Remdeiros comçertarem E isto em virtude dobediençia e sob pena de excomj-
nhom.// o cunpram asy.//

Comfirmaçom dos juizes

Jtem
Jtem Amtre os capitollos que os ditos visitadores trazem per jmstruçom de 

seu regimento assy he hũu em que declara o dito Senhor dom Jorge./ que a vomtade 
e temçom delRej nosso Senhor he./ que os Comendadores do dito meestrado. que 
damtigamente so hijam de comfirmar os juizes em suas comendas. ho podessem fa-
zer. como dantes fazijam./ E que portamto avia por bem que os ditos Comendadores 
fossem tornados e restitujdos aa posse da dita comfirmaçom./ mandando aos ditos 
visitadores que o leixassem asy per visitaçom e determjnaçom. como mais com-
pridamente em o dito capitollo faz mençom.// E porquamto elles ditos visitadores 
forom çerteficados que nesta villa de Sezimbra os Comendadores que forem della 
damtigujdade comfirmauom os juizes per esta guisa scilicet o pouoo emlegia tres 
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pares dhomeens boons. os quaaes enujauom per sua carta çarrada e asseelada com 
o seello do comçelho da dita vijlla ao Comemdador della./ E elle depois de vista a 
carta escolhia doos dos ditos seis. quaaes semtija que erom mais autos pera ello./ 
E os comfirmaua por juizes. Notificamdo assy ao dito comçelho per sua carta de 
comfirmaçom.// porem mandam os ditos visitadores E determjnam per visitaçom 
que asy se guarde e cumpra daqui adiamte em a dita vijlla. sem outra comtradiçam. 
leuamdo ho comendador seu premjo de comfirmaçom segundo per direito ho deue 
leuar./ sob pena de qualquer pessoa que ho assy nom comprir seer preso. atee mer-
çee do dito Senhor dom Jorge. E nom seer solto sem seu espeçial mandado / pera lhe 
sua Senhoria dar por ello aquella pena. que sua merçee for.//

[fl. 10] Determjnaçom açerqua do liuro do tonbo

Jtem porquamto acharom os ditos visitadores que a hordem them algũuas 
eramças e posessõoes em a dita comenda. As quaaes nom andam assemtadas em 
lyuro de tombo como deujam andar./ E por se em algũu tempo nom em alhearem 
nem sobnegarem as ditas eramças / Mandam E determjnam per visitaçom que o co-
mendador mande fazer hũu lyuro de tombo stprito em purgamjnho. onde faça asen-
tar per tabeliam publico e com autorjdade de justiça declaradamente onde estam e 
com quem partem de todallas comfromtaçõoes mandando as medir per braças se se 
poder fazer. E asy quem as traz. se em pesoas se em fatiota. e quamto se dellas paga e 
por que dija.// O qual tombo mandara fazer em virtude dobediemçia [se]16 da publi-
caçom desta visitaçom a hũu anno comprido que he conujnhauel espaaço pera ello /

Tresllado do aluara sobre a dizima dalfamdega
que pertemçe a bem da hordem o qual pareçe seer

asignado per Pero Botelho nelle declarado/
E se treslladou aqui a requerjmento do dito Comendador/

E he este que se segue

Samuuel Gota Reçebedor que fostes da alfamdega de Sezijmbra o anno pas-
sado de lxxxbij./ E bem asy ao reçebedor que for da dita alfamdega do presemte 
anno de lxxxbiij./ Pero Botelho do comselho delRej nosso Senhor e juiz da dita alfa-
mdega da çidade de Lixboa. vos mando que daqui em dijamte nom reçebaaes dizima 
gramde nem pequena. sem estar presemte o Reçebedor da redizima que arrecada 

16 Riscado
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pera Lopo Mendez. cuja ha dita redizima he./ E por cada uez que vos o comtrairo 
fizerdes. eu vos [fl.10v] hey por comdapnado em doos mjl reaes a meetade pera a 
chamçellarja delRej nosso Senhor./ E a outra meetade pera o dito Lopo Mendez E 
per este vos mando que emtregueas a redizima de todas e quaaesquer dizimas que 
ho anno passado dezimastes ao feitor do dito Lopo Mendez sem ficar algũua por 
pagar. Assy e tam compridamente como lhe de direito pertemçem./ E assy como se 
sempre acostumou./ E nom ho comprimdo vos assy. eu vos hey por comdapnado em 
doos mjl reaes pera a camara do dito Senhor. fecto em Lixboa a onze dias de janeiro 
de mil quatroçemtos oitemta oito.// O qual mandado visto per os ditos visitadores. 
mandarom que se comprisse e guardasse como nelle faz mençom sob as penas nelle 
comtheudas.//.

determjnaçõoes que pertemçem ao Comçelho da dita
villa dadas e leixadas per visitaçom

per estes visitadores.:

Jtem forom emformados os ditos visitadores. que algũuas pessoas da dita 
villa e termo. avijam comtemda e discordia sobre ho leuar da gayolla no dia da 
festa do Corpo de Deus./ E asy sobre ho estar demtro na osya da igreja madriz. aos 
domjngos e festas / de que se recreçia escandallo ao pouoo.// E por evitar as taaes 
desemssõoes. determjnam E mandam per visitaçom que daquy adijamte se tenha 
açerqua dello a maneira segujmte.//.

Jtem primeiramente que leuem a gayolla no dito dija. os juizes e ofiçiaaes do 
Comçelho que forem naquelle anno / E sse nom forem tamtos [fl. 11] que abaste 
pera a poderem leuar. que se supra com os juizes e ofiçiaaes do anno passado.// E 
porquamto os mareamtes da ribeira da dita villa som homeens homrrados e cau-
dellosos./ E aas suas propras despesas se fez a mayor parte da dita gayolla. e se 
fazem todollos repairos e corregimentos que aa fabrica da dita igreja som neçe-
sarjos./ ham por bem os ditos visitadores e mandam que o anno em que os di-
tos./ mareamtes nom forem ofiçiaaes do dito Comçelho./ que elles ditos mareamtes 
emlejam amtre sy. doos homeens boons dos mais homrrados. os quaaes leuem a 
dita gayolla. hijmdo elles porem abaixo dos juizes e ofiçiaaes o anno que ho elles 
nom forem.// E o anno que o forem vãao em seos logares como os outros ofiçiaaes 
segundo a antigujdade de cada hũu.//. E ssemdo caso que acomteça que dos ditos 
mareamtes nom emtre em os ditos ofiçios do Comçelho. mais que hũu./ que emtom 
os ditos mareamtes enlejam outro. em maneira que sempre vãao doos delles com 
a dita gayolla.//. Com tal declaraçom. que o mareamte que for ofiçial. vaa em seu 
logar E o que nom for oficial vaa adijamte de todollos ofiçiaaes. / E que a preçissom 
seja regida per todos aquelles que amdam em os pellouros dofiçiaaes do dito Com-
çelho. sob pena de qualquer pessoa que esta sua determjnaçom passar e ho assy 
nom comprir [pagar]17 seer preso atee merçee do dito Senhor E pagar por cada uez 
da cadea mjl reaes a meetade pera as obras do conuento / E a outra meetade pera as 
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obras da dita igreja./ E mandam em virtude dobediemçia ao prior della que ora he e 
ao dijamte for e sob pena de excominhom que ponha em seu rooll aquelles que ho 
asy nom fizerem pera se aver de dar a execuçom segundo a forma desta determj-
naçom.//. E sse per vemtura nom abastarem os ofiçiaaes do Comçelho com os doos 
mareantes sobreditos pera averem de leuar a dita gayolla./ ham por bem e mandam. 
que os ditos mareamtes metam outros doos delles meesmos./ E que o seu moordomo 
delles. reja a preçissom com os outros açima declarados. como forom emformados 
que se sempre fez./ E que isto cunpram asy sob as ditas penas.//.

E quamto he ao estar demtro na capeella moor./ que mandam que elles 
estem aa obediemçia e pareçeer do dito prior./ E que cumpram açerqua disso o 
que o dito prior lhes mandar. sob as penas e excomjnhõoes que per elle lhes forem 
postas..//.

[fl. 11v] determjnaçom sobre o corregimento
da fomte da Ribeira.:

Jtem Acharom os ditos visitadores que na Ribeira da dita ujlla estaa hũa 
fomte que he o primçipal soportamento e repairo da auga. pera os moradores da dita 
Ribeira e pessoas de fora parte e comarqua darredor que a ella vem. assy per mar 
como per terra./ A qual estaa tam dapnificada. que as bestas nom podem nella beber. 
Nem se pode tirar della auga [per]18 boa e limpa que seja..// E ajmda estaa em tamta 
devassidade que fazem nella mujtas çugidades segundo dello forom çerteficados.// 
E como quer que mujtas vezes o comçelho posesse em determjnçom de ha mandar 
correger./ ou por nom teerem vomtade ou por o pouoo da ujlla e termo senom 
querer achegar a isso. posto que per a dita villa passassem outros visitadores e bem 
assy ouuydores. per que per a ello forom costramgidos./ Nunca atee ora o poserom 
em obra.// E Comsiramdo elles como a dita Ribeira. he hũu dos primçipaaes portos 
destes regnos./ Em que pousam mujtas gallees carracas naaos e naujos de mujtas 
partes./ E isso meesmo a que vem mujta gemte destes ditos regnos e bem assy de 
Castella por pescados.// Os quaaes nom podem seer nella prouijdos dauga. saluo 
da dita fomte./ A qual he tam çuja que as bestas a nom podem beber. como dito he 
quamto mais os homeens./ E aveendo isso meesmo respeito aa vergonha que este 
Comçelho em ello reçebe. por o dito desfalleçimento seer assy manifesto a natu-
raaes e estramgeiros.// E como he prol comum do dito comçelho e comarqua delle 
/ O qual ha todo repairo e prouisom de todallas cousas que lhe fazem mester por 
causa do dito porto. como he notorjo geeralmente a todos.// determjnam e mandam 
per visitaçom. que a dita fomte seja feita nesta maneira scilicet que ally omde a 
auga naçe./ se tome em hũa arca de pedra muy bem fecta. cuberta toda de çima./ 

17 Riscado
18 Riscado
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E dalj venha per canos de baixo [fl. 12] da terra. camjnho da Ribeira. omde se faça 
outra fomte de pedra e cal. muy bem laurada cuberta com sua abobeda./ E della 
caya a auga per bica em hũu chafariz. que isso meesmo se fara de pedra./ gramde 
e bem laurado em que possam beber ao menos dez bestas juntas / segundo mjlhor 
pareçer aos ofiçiaaes que ha ouuerem de fazer./ E assy aos juizes e ofiçiaaes da dita 
villa e pouoradores da dita Ribeira.// Aos quaaes juizes e ofiçiaaes do dito comçelho. 
mandam./ que logo mandem chamar a Setuual hũu Pero Vaaz dazeitam mestre da 
pedrarja. pera pesoalmente vijnr veer a dita fomte e adevisar per omde pouco mais 
ou menos se poder fazer./ E sse emformem com elle do que podera custar a dita obra 
/. E façam com elle aveença e lha dom dempreitada per stpritura publica em que de-
claradamente seja asignado tempo a que elle de fecta e acabada a dita obra E a que 
elle seja pago daquello que por ello ouuer dauer como se com elle comçertarem.// E 
tamto que asy fizerem com elle o dito comçerto. E souberem quamto ha de custar a 
dita fomte. que façam logo taixa amtre sy da conthija do dinheiro que lhe ouuerem 
de pagar./ A qual ham por bem que se pague per esta guisa scilicet os moradores da 
dita vijlla e de todo seu thermo pagarom a quarta parte./ E os moradores da Ribeira 
pagarom as tres partes do dinheiro e taixa que pera o pagamento da dita obra se 
lamçar. pois que elles ditos mareamtes ham de gozar a moor parte do proueito e 
homrra da dita fomte.// Em a qual taixa todos faram costramger que paguem pella 
dita repartiçom / sob pena de serem presos E da cadea pagarem cada hũu mjl reaes 
pera as obras do conuento e nom seerem soltos sem mandado espeçial do dito Se-
nhor./ E os ditos juizes e ofiçiaaes que ora som do dito Comçelho ho dem logo assy 
estreitamente a execuçom./ Em tal maneira que a dita fomte se faça da publicaçom 
desta visitaçom a hũu anno primeiro segujmte sob pena de pagarem cada hũu da 
cadea dez mjl reaes de pena / scilicet a meetade pera as obras da dita fomte./ E a 
outra meetade pera as obras do Conuento//.

[fl.12v] Jtem Açerqua do apomtamento que os ditos ofiçiaaes e homeens 
boons derom Em que pedem que sejam costramgidos os ofiçiaaes que them vara de 
julgar que vãao fazer as audiemçias aa ujla. como se sempre acostumaua fazer./ Os 
ditos visitadores determjnam per visitaçom que o almoxrife vaa fazer cada somana 
audiemçia aa uilla a oras de meyo dija em dija de quimta 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.// E por isso meesmo todallas demandas que mais 
peramte elle se ham de demandar. ham de seer sobre dizimos de pescados e dereitos 
reaaes que pertemçem aos mareamtes. Aos quaees vijnria o presso averem por ello 
dhir aas audiemçias aa ujlla./ E ajnda vijnrja dello perda aa hordem porque o tempo 
que nisso se ocupassem. tornarsse hijam de hirem aas suas pescarjas e dizem nem a 
hordem nom seria seruido.// E o dito almoxrife no dito dia de quimta feira. ouuyra. 
todollos. fectos que pertemçem a alcaidarja porquamto ao alcaide moor. he neçes-
sario estar em seu castello pollo que pertençe a sseu ofiçio./. // E quamto he aas 
outras audemçias. determjnam e mandam que as façam os juizes. assy como estam 
em costume de as fazer.//.
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Jtem quamto he ao apomtamento que deu o comçelho em que pedem que os 
visitadores mandem fazer hũa picota boa e honrrada. porquamto ha que them he ja 
podre / determjnam e demandam per visitaçom que o dito comçelho ha mande fazer 
de nouo aa custa das rendas do comçelho se as hy ouuer./ E nom doutra maneira. E 
isto da publicaçom desta visitaçom a hũu anno.//.

Jtem porquamto se aqueixarom a estes visitadores o prior e crelligos da [da]19 

dita igreja. dizendo que lhe nom querjam aas uezes dar carne nem pescado./ E polla 
mujta estaada que os fazijam estar em auer os ditos mantimentos. era a igreja mal 
serujda./ o que nom ouuerom por bem./ determjnam e mandam per visitaçom. que 
os (…)
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O nascimento de uma nova 
freguesia: apontamentos a um 

documento inédito sobre a génese 
da Igreja Matriz de Santiago 

em Sesimbra
Pedro Pinto1

Resumo
Apresenta-se neste estudo um documento inédito de 1536 relativo à funda-

ção da freguesia de Santiago de Sesimbra, através do qual se entrevêem os sucessi-
vos problemas resultantes do decréscimo populacional da antiga freguesia do Cas-
telo face ao dinamismo económico da Ribeira de Sesimbra, bem como as fórmulas 
alcançadas pelos seus representantes perante o Mestre da Ordem de Santiago no 
sentido de encontrar soluções que permitissem assegurar a perenidade dos serviços 
religiosos para benefício das duas comunidades.

Palavras-chave: Culto Religioso; Festas; Freguesias; População; Sesimbra

Abstract
A hitherto unpublished document from 1536 related to the foundation of 

the parish of Santiago of Sesimbra is presented in this study. Through this docu-
ment, one can assess the successive issues caused by the demographic decline of 
the old parish of Castelo in contrast with the economic dynamism in the Ribeira 
of Sesimbra, as well as the solutions meted out by each of the parishes’ repre-
sentatives before the Master of the Order of Santiago as a way to find solutions 
that might secure the perenity of the religious services for the benefit of both 
communities.

Keywords: Celebrations; Religious Worship; Parishes; Population; Sesimbra

1 Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa; CHAM – Centro de Humanidades, NOVA FCSH 
– UAç.
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A vila de Sesimbra, cujo senhorio pertencia à Ordem de Santiago desde 1236, 
foi-se desenvolvendo demográfica e economicamente ao longo da Idade Média, be-
neficiando do incremento das actividades marítimas. Sucessivos privilégios con-
cedidos durante esse período pelos reis de Portugal aos pescadores e mareantes 
evidenciam o peso que gradualmente a pesca e a construção naval passaram a ter 
na região. Concomitantemente, assistiu-se ao crescimento do arrabalde ribeirinho, 
onde se afirmava a exploração dos recursos marítimos, face a um despovoamento 
da zona mais antiga da vila. Em virtude da posição que o burgo acastelado ocupava 
no topo de uma colina íngreme, a expansão da povoação fora das muralhas era ex-
tremamente difícil. Apesar dos privilégios concedidos por D. Afonso V e D. João II 
para fixar moradores no castelo, o vibrante pólo económico junto ao mar era mais 
atractivo, numa época em que a utilidade militar do castelo perdia importância. 
Também, a zona ribeirinha assumiu preeminência judicial quando em 1492 os visi-
tadores da Ordem de Santiago determinaram que o almoxarife realizasse audiências 
todos os dias na Ribeira excepto à quinta-feira, quando teriam lugar na vila para 
benefício dos moradores dos Montes. Os mesmos visitadores argumentavam que 
a Ribeira seria um dos principais portos do reino por ali pousarem muitas galés, 
carracas, naus e navios de diversas proveniências, incluindo Castela, atraídas pelo 
pescado. Significativamente, a Confraria do Espírito Santo dos devotos pescadores 
e mareantes da vila2 estava sediada na zona da Ribeira de Sesimbra, tendo sido fun-
dada em 1488 e o edifício concluído em 1492 (Paulo 1992: 22-25; Serrão & Serrão 
1997: 40-41; Oliveira 2004: 302-305; Ferreira 2009: 55-59; Oliveira 2013a: 200-201, 
276; Oliveira 2017: 27-30). 

A população cresceu consistentemente nesta região nos séculos XV e XVI. 
Na visitação da Ordem de Santiago realizada em 1516, estimou-se a população da 
vila e termo de Sesimbra em 450 vizinhos. Nos cálculos para o número de habitan-
tes por fogo que João Alves Dias elaborou para a primeira metade do século XVI, o 
coeficiente sugerido foi de 4,3 a 4,8, o que faria corresponder a população do con-
celho a cerca de 1935-2160 pessoas (Dias 1996: 61; Mata 2006: 380; Oliveira 2013b: 
193). Em nova visitação, em 1527, o cálculo da população cifrou-se em 500 vizinhos 
(aplicando o coeficiente teríamos 2150-2400 pessoas).3 Aquando do “numeramento” 
de 1532, os dados recolhidos para Sesimbra, onde havia ainda “hũa soo fregesya” 
registavam na vila e arrabalde 343 moradores mas apenas cinco deles, incluindo um 
clérigo prior, viviam “demtro na vila em cima”. No extenso termo da freguesia, o in-
quérito identificou a existência de 221 moradores. A população de Sesimbra cresce-

2 Tratava-se de uma casa edificada pelos pescadores, homens particularmente sujeitos aos perigos e incertezas 
do mar. A confraria recebeu permissão para edificar um hospital na Ribeira e ter um capelão que lá dissesse 
missa continuadamente, ficando restrita a obrigatoriedade de presença na igreja matriz no castelo apenas às 
principais festas litúrgicas (Conde 2004: 49-51; Oliveira 2013b: 172, 540).
3 Torre do Tombo, Ordem de Santiago/Convento de Palmela 176, f. 106.
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ra, portanto, cerca de 25% desde 1516. Aplicando o mesmo coeficiente, a população 
do castelo e da Ribeira atingia cerca de 1475-1650 pessoas, a esmagadora maioria 
vivendo na Ribeira, e a do termo cerca de 950-1060 pessoas, perfazendo um total de 
cerca de 2425-2710 pessoas (Dias 1999: 162-163; Dias 1996: 61). 

Indícios adicionais deste crescimento coligem-se de um relatório preparado 
por Diogo de Anhaia. D. João III tinha escrito a D. Jorge, Mestre da Ordem de San-
tiago, em 23 de Agosto de 1536, sobre uma armada que estava a preparar em Lisboa 
para guardar e defender a costa marítima do Reino: como havia falta de marinheiros 
em Lisboa seria necessário prover a dita armada de pescadores e homens do mar 
de Setúbal e Sesimbra. Assim, pouco tempo depois, no seguimento da intenção ré-
gia, Diogo de Anhaia foi a Sesimbra com o encargo de fazer um levantamento do 
potencial marítimo da região e tomar conta daquela costa marítima em virtude das 
armadas de corsários franceses que andavam naquela zona. Em 5 de Setembro do 
mesmo ano, escreveu: “tomej enformação dos mareantes que a nesta vyla achej que 
são ijc e xb moradores homens do mar quasados e alem destes a xxxb marjnhejros 
fylhos e cryados destes moradores”, ou seja, c. 60% dos moradores registados no 
numeramento quatro anos antes estavam dedicados à exploração marítima. Anhaia 
reportou ainda a existência de “perto de setenta navyos antre grandes e pequenos” 
em Sesimbra4. Ao descrever a povoação, a sua atenção já se centra exclusivamen-
te na Ribeira: “a povoação desta vyla que Vossa Alteza quer saber esta asentada 
em huma praya na costa do mar que bate o mar nas casas e huma baya grande 
de grande altura sem nela aver nenhuns bayxyos podem ancorar nela quaesquer 
naos e navyos que qyserem sem esperarem mare”. Reflexo dessas boas condições 
era o trato que se estabelecia regularmente entre Setúbal e a Galiza: os navios de 
Sesimbra, onde não havia mercadores estrangeiros, iam principalmente carregar sal 
a Setúbal e levá-lo à Galiza de onde traziam madeira para Lisboa e outras partes do 
Reino, embora ocasionalmente também carregassem sal para a Flandres e Inglaterra 
quando sabiam que o seu valor lá aumentara, trazendo na viagem de volta panos e 
outras mercadorias. Na época da colheita de cereais, alguns navios iam aos Açores. 
Também, as caravelas abaixo de 25 toneladas carregavam sardinha em Setúbal e no 
Algarve e iam levá-la ao Porto, Mondego, Aveiro, Vila do Conde e Castela5.

Estava assim patente a afirmação da zona ribeirinha face ao definhamento da 
urbe acastelada. A comunidade piscatória de Sesimbra, ao longo dos séculos XIII a 
XV, desenvolveu-se enormemente, e isto apesar das dificuldades criadas pela eleva-
da pressão tributária, pela hostilidade de muitos membros da oligarquia concelhia 
e até mesmo pela pressão exercida pela comunidade rival de Setúbal (Oliveira 2015: 
19-27). 

4 Coincidência ou não, é o mesmo número de navios registados nas visitações feitas pela Ordem à vila de Se-
simbra em 1516 e 1534 (Mata 2006: 385; Torre do Tombo, Ordem de Santiago/Convento de Palmela 180, f. 22).
5 Torre do Tombo, Miscelâneas Manuscritas, 4, p. 143; Corpo Cronológico, Parte I, Maço 54, Doc. 149.
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Mas, à medida que a Coroa tornava cada vez mais relevante a exploração 
mercantil dos recursos marítimos e a construção naval, com a concessão de isenções 
e privilégios vários, tornou-se inevitável a criação de uma nova freguesia na Ribeira, 
destacada da do Castelo, num contexto regional de criação de novas freguesias e 
também a nível nacional de aumento populacional que conduzira inclusivamente 
à criação de 16 novas vilas entre 1495 e 1545 (Dias 1996: 171-181; Serrão & Serrão 
1997: 60; Oliveira 2004: 305; Oliveira 2013b: 152-157, 193-195, 198-199).

Era também uma exigência provocada pelo grande aglomerado populacional 
que vivia na Ribeira, “pela opresam grande que ho pouo reçebia em os jr ouujr a 
jgreja que estaa no castelo da dita vila”, como consta do alvará do Mestre D. Jorge, 
datado de 23 de Setembro de 1533, através do qual sabemos que nessa data já a de-
cisão de edificar uma nova igreja matriz na povoação da Ribeira de Sesimbra tinha 
sido tomada. A nova igreja de Santiago passaria a ser a igreja matriz, removendo a 
antiga igreja do Castelo dessa prerrogativa (Monteiro 1955: 1)6.

Naturalmente, a criação de uma nova igreja e uma nova freguesia colocava 
problemas e desafios, nomeadamente quanto a dividir os rendimentos da fábrica7 e 
a assegurar o culto divino, missas e procissões para benefício das duas comunida-
des. O alvará de 1533 atrás referido procurava resolver algumas das questões mais 
prementes. Dispunha que se acrescentasse um novo beneficiado e este ficasse com 
a obrigação de assegurar o culto aos domingos e dias de festa na igreja do Castelo, 
dado que o comendador de Sesimbra, D. Duarte de Meneses, se propunha nomear 
pessoa para tal função. Contudo, temendo o Mestre que mais à frente no tempo 
surgissem dúvidas entre o prior (que então era João Rodrigues) e o beneficiado 
que estivesse a servir na dita igreja do Castelo, decretou que quando o priorado 
vagasse por morte do então prior o seu sucessor não teria qualquer encargo relativo 
a essa igreja do Castelo ou a supervisionar espiritualmente o termo da vila (“mon-
tes”), ficando exclusivamente dedicado à nova igreja e povoação da Ribeira. Daquele 
múnus ficaria encarregado exclusivamente o beneficiado da igreja do Castelo, o que 
incluía confessar, sacramentar, baptizar e celebrar casamentos, recebendo por tal 
500 reais do prior. Além disso, quando falecesse o tesoureiro da igreja do Castelo, o 
beneficiado que então servisse acumularia tais funções pois era intenção do Mestre 
que houvesse um só tesoureiro mas na nova matriz, a igreja na Ribeira8.

6 Torre do Tombo, Ordem de Santiago/Convento de Palmela 163, f. 116 (também registado em Arquivo Muni-
cipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. 237-237v). Aliás, na visitação da Ordem de 
1534, refere-se que o Sacramento não estava na igreja do Castelo por tal não ser conveniente dado o local estar 
muito despovoado, tendo sido transferido para o Hospital do Espírito Santo na Ribeira (Torre do Tombo, Ordem 
de Santiago/Convento de Palmela 180, f. 6, 17-17v).
7 Em 1516, as rendas da fábrica incluíam o dízimo de mais de 100 casais, herdades e vinhas espalhados pelo 
concelho, além do dízimo de todos os pescados que os vizinhos da vila e termo e os que vinham ter de fora à vila 
com seus corpos ou com suas barcas pescavam e matavam na costa do mar aos domingos e festas e dias santos 
de guarda e suas noites, bem como a redízima do apréstimo de Azeitão (Torre do Tombo, Ordem de Santiago/
Convento de Palmela 163, f. 22-39v; cf. Mata 2004b).
8 Torre do Tombo, Ordem de Santiago/Convento de Palmela 163, f. 116-117v. Contudo, na sentença que imple-
mentou a transição do estatuto de igreja matriz do Castelo para Santiago, proferida em 8.4.1536 por D. Mendo 
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Aparentemente, as obras de edificação da nova sede paroquial, dedicada a 
Santiago, iniciaram-se em finais de 1533, segundo o dito alvará. Uma inscrição colo-
cada no flanco direito do exterior da igreja refere que as obras estavam já avançadas 
em 1534 (Serrão & Serrão 1997: 60).

À medida que a obra avançava, novas questões surgiam. Um alvará do Mes-
tre D. Jorge, registado por sua ordem no tombo concelhio de Sesimbra, datado de 1 
de Outubro de 1535, e dirigido a Francisco Gonçalves, alcaide-mor de Sesimbra, e 
Gomes Freire, cavaleiro da Casa Real, ambos vedores da obra da igreja nova, bem 
como a André de Matos, escrivão da dita obra, e ao prior João Rodrigues e mais 
beneficiados, procurava resolver tais questões, aparentemente resultando estas dis-
posições de D. Jorge da conciliação dos vários pontos de vista apresentados pelos 
destinatários do alvará. Deste documento se retira primeiramente a informação de 
que a capela-mor da nova igreja estava concluída mas que ainda faltava edificar um 
alpendre ao arco da dita capela para providenciar proteção face ao vento e chuva. 
Apesar disso, o Mestre exigia ver a competente provisão do Cardeal de Lisboa para 
se levantar altar antes de eximir a população da Ribeira de subir ao castelo para 
ouvir missa9.

Outra questão prendia-se com a repartição da prata, ornamentos e sinos en-
tre as duas igrejas. Como se esperava que houvesse muitos mais ofícios religiosos 
a serem realizados na igreja nova, D. Jorge definia que a divisão se operasse da 
seguinte forma: um terço da prata e ornamentos seriam para serviço da igreja do 
Castelo e dois terços para a nova, mas com a ressalva de que a escolha da primeira 
melhor peça caberia à nova igreja, seguindo-se a escolha da melhor peça seguinte 
para a do Castelo. Contudo, sempre que algum dia de festa ou solenidade o exigisse, 
ambas as igrejas deveriam emprestar-se mutuamente a prata e ornamentos que fos-
sem necessários. Em relação aos sinos, seria o mais pequeno que se poria na nova 
igreja10.

Quanto aos baptismos, para obviar à falta da pia de pedra, comprar-se-ia en-
tretanto uma pia baptismal valadia que deveria ainda assim ficar assentada no lugar 
onde a de pedra se haveria de colocar11.

Quanto à repartição da renda da fábrica, aplicar-se-iam os proventos para a 
obra em curso até se acabar de edificar a nova igreja, podendo-se acorrer natural-
mente a despesas miúdas e inescusáveis para a igreja do Castelo. Como abundavam 

Afonso de Lamede, prior-mor da Ordem de Santiago, ficou definido que o beneficiado que servisse na igreja 
do Castelo receberia de côngrua 1000 reais e dois moios de trigo por ano (Arquivo Municipal de Sesimbra, 
CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. 233v).
9 Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. 235-236v. É indicado o nome 
de Francisco Marecos como vedor da obra em 1533 (Serrão & Serrão 1997: 60) mas apenas o encontramos 
documentalmente referido como tal em 1538 (Idem, f. 229).
10 Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. 235-236v. 
11 Idem. 



72

mantéis e roupa de linho na igreja do Castelo, mais do que as duas igrejas podiam 
beneficiar, o Mestre autorizou que se vendesse o sobejo a igrejas de Lisboa e o resul-
tado fosse aplicado para as despesas da do Castelo. Futuramente, o Mestre decidiria 
sobre a repartição dos rendimentos12.

Acerca dos serviços religiosos na igreja do Castelo, quando o novo beneficia-
do que seria nomeado para lá servir não fosse obrigado a administrar os sacramen-
tos aos moradores dos Montes deveria rezar com o prior e beneficiados em coro na 
igreja nova, podendo desta forma receber a sua parte das benesses em igualdade 
de circunstâncias com eles, exceptuando nos aniversários que se rezavam antes da 
criação da nova matriz, de exclusiva responsabilidade (e fruição de benesses) do 
prior e beneficiados antigos que, entretanto, transitavam todos para a nova matriz13.

O Mestre esclareceu ainda que a disposição no alvará de 1533 relativa a 500 
reais que o prior haveria de alocar do seu mantimento para serem dados ao novo 
beneficiado na igreja do Castelo não se aplicaria em vida do prior João Rodrigues, 
mas seriam pagos do dinheiro da fábrica, uma alteração que terá provavelmente 
resultado de reclamação do dito prior14.

É neste ponto que surge o documento que apresentamos neste trabalho, 
transcrito em apêndice documental. Três anos se tinham passado após o sucinto 
alvará do Mestre que estabelecia algumas medidas relativas à cura espiritual dos 
fregueses da igreja do Castelo e apenas oito meses desde as últimas disposições de 
D. Jorge. Os acordos delineados nesses alvarás sobre a criação da nova igreja matriz 
e o impacto provocado sobre o quotidiano espiritual dos fiéis de todo o concelho 
precisavam de ser aprofundados e devidamente redigidos e firmados em documen-
to juridicamente válido. O documento inédito que trazemos a luz consiste de uma 
carta de D. Jorge, emitida em Setúbal a 23 de Junho de 1536, de confirmação de 
um contrato e concerto celebrado entre os moradores da povoação da Ribeira de 
Sesimbra e os moradores dos designados “Montes”, no termo da dita vila, sobre as 
diferenças que mantinham acerca de como deveriam ser servidas a igreja de Santa 
Maria do Castelo e a nova igreja que se fazia na Ribeira.

O documento em causa encontra-se no arquivo da Família Saldanha e Castro 
e Falcão Trigoso, depositado na Torre do Tombo desde 2007. O acervo engloba so-
bretudo documentação relativa à administração patrimonial de várias casas e mor-
gados ao longo de cinco séculos. Segundo a descrição disponível no sítio da internet 
da Torre do Tombo, a abrangência territorial incluía Beja, Boquilobo, Chaves, Elvas, 
Melres, Portel, Ribafria, Sardoal, Serpa, entre outros. Uma das casas representa-
da neste arquivo é a dos Falcão Gamboa. O genealogista João Carlos Feo Cardoso 
de Castelo Branco e Torres elaborou uma linhagem desta casa, a qual remonta a 

12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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Francisco Gonçalves, alcaide-mor de Sesimbra em tempo de D. Manuel I (pelo me-
nos, desde 1516), referido no documento analisado neste trabalho. Também o pai 
de Francisco Gonçalves, Antão Gonçalves, fora alcaide-mor da mesma vila (pelo 
menos, desde 1492), sendo, portanto, esta a circunstância que justifica a existência 
do documento sobre a criação da nova freguesia de Santiago de Sesimbra no arquivo 
da família (Castilho 1903: 243-249; Afonso & Valdez 1988: III, 18-23; Oliveira 2013b: 
494). 

Voltando ao documento: a chancela do Mestre de Santiago sobre o acordo 
evidentemente procuraria evitar demandas adicionais e, nas palavras do registo la-
vrado pelo notário apostólico Francisco Coelho, por ‘bem das ditas igrejas, concór-
dia e sossego de todos os ditos moradores da dita vila e termo e se escusarem de-
mandas e ódios e malquerenças'. O contrato e concerto fora acordado um dia antes, 
dia 22 de Junho de 1536, na Casa da Fazenda do Mestre D. Jorge, Mestre da Ordem 
de Santiago, certamente após demoradas negociações entre as partes, perante o re-
ferido notário e as testemunhas Martim Piteira, cavaleiro da Casa do Mestre, Álvaro 
de Oliveira, porteiro da fazenda do dito Mestre, Sebastião de Deus, Gil Franco e 
muitos outros, todos moradores em Setúbal. 

Compareceram, na qualidade de procuradores dos moradores da povoação 
da Ribeira de Sesimbra, Francisco Gonçalves, cavaleiro fidalgo da Casa Real e al-
caide-mor da vila de Sesimbra, atrás referido, Gomes Freire15, também cavaleiro da 
Casa Real, e Gomes Preto Pincão16, e, da outra parte, na qualidade de procuradores 
dos moradores do termo da vila de Sesimbra, estiveram presentes João Álvares, 
Cristóvão Afonso e Jorge Pires, moradores no dito termo. Ambas as partes apresen-
taram as procurações que lhes conferiam o poder de negociação. 

Estas procurações são preciosas na medida em que nos fornecem os nomes 
dos membros mais proeminentes dos dois grupos em liça. A procuração dos mora-
dores da Ribeira foi lavrada por Tomás Pinel17, tabelião em Sesimbra pelo Mestre, 
nas casas da câmara, situadas na mesma Ribeira, a 10 de junho de 1536, na presença 
do juiz ordinário João de Deus, do vereador Vicente Preto e de outros notáveis18. É 
também relevante que as casas da câmara se tivessem deslocado do castelo para o 
novo centro nevrálgico da vila. Em 1498, o tombo da vila registava que se tratava de 
uma “casa em cima na villa em que fazem as vereações que esta junto com a torre 

15 Provavelmente o homónimo que veio a ser provedor da Misericórdia em 1560 e 1562 (Monteiro 2002: 70).
16 Provavelmente um dos dois Gomes Preto que eram juízes do hospital do Espírito Santo em 1534 (Conde 
2004: 70).
17 Já exercia o seu ofício, pelo menos, desde 1516 (Mata 2004a: 59).
18 Gomes Freire, cavaleiro da Casa Real, João Mendes, escrivão das sisas, João Franco o Velho, Sebastião de 
Deus, António Gonçalves, Estêvão Rodrigues, Manuel Farto, Pero de Barros, Lopo de Amores, Brás Vicente, 
Luís Fernandes, Pero Franco, Nuno Fernandes, juiz dos órfãos, o bacharel Mestre Aires, Pero Gonçalves, pe-
dreiro, Jorge Álvares, João Gonçalves, pedreiro, Manuel Soromenho, Afonso Gil, Cristóvão Martins, André de 
Matos, entre outros, todos moradores na nova povoação. 
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no meyo a qual se chama a casa da çisterna”19. Em 1528, ainda se reuniam dentro 
do perímetro do castelo medieval mas, segundo esta nova informação, em 1536 a 
vereação já reunia na Ribeira20. 

A procuração dava poder aos três representantes, Francisco Gonçalves, Go-
mes Freire e Gomes Preto Pincão, para poderem comparecer perante o Mestre D. 
Jorge e chegarem a um acordo sobre todas as dúvidas e debates que existiam entre 
os moradores do termo da vila e os moradores da Ribeira sobre a serventia das igre-
jas (a de Santa Maria da Consolação ou do Castelo, edificada dos muros adentro da 
vila, e a igreja nova que então se fazia na dita Ribeira), bem como sobre a repartição 
da prata e ornamentos e do rendimento da fábrica da igreja.

Entre os presentes, todos moradores na Ribeira, e como evidência da desloca-
ção dos vários poderes para aquela zona, destaque-se o já aludido alcaide-mor Fran-
cisco Gonçalves, cavaleiro da Casa Real, Gomes Freire, também cavaleiro da Casa 
Real, um escrivão das sisas (João Mendes)21, o juiz dos órfãos (Nuno Fernandes), 
um armador de navios (Lopo de Amores)22, um anterior juiz ordinário (Sebastião de 
Deus)23, um anterior juiz do hospital do Espírito Santo (Brás Vicente, em 1534; Con-
de 2004: 70), um escrivão do recebedor do dinheiro da obra da nova igreja (André 
de Matos)24, um recebedor das sisas (Luís Fernandes)25, entre outros cujas funções as 
fontes consultadas não referem, bem como alguns mesteres.

Já não era a primeira vez que se reuniam com D. Jorge (“como tudo majs lar-
gamemte foy ja praticado peramte sua senhorja”) mas esta seria previsivelmente a 
reunião definitiva onde se consagrariam por escrito as decisões finais. Do lado dos 
moradores da Ribeira, a presença do alcaide-mor Francisco Gonçalves como seu 
procurador era um sinal claro do peso político que pendia para os seus interesses.

A procuração dos moradores e lavradores de Sesimbra foi lavrada nas casas 
das confrarias na dita vila, a 20 de junho de 1536, perante Pero de Barros, tabelião 
público por El-Rei em Sesimbra e Coina. Na presença do juiz ordinário Manuel 
Afonso de Azóia, do vereador João Rodrigues do Cadaval, do procurador do conce-
lho Estêvão Afonso, um conjunto significativo de moradores e lavradores da Azóia 

19 Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. 143v.
20 Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. s/n.º; Luís Ferreira duvida da 
localização da câmara na Casa da Cisterna, atribuindo-a ao “imaginário local” e defendendo a sua localização 
“no largo fronteiro à igreja” com base na “organização urbana da vila e alguns dados documentais” que, contu-
do, não concretiza (cf. Ferreira 2009: 51-52; Oliveira 2013b: 521). Mas, em 13.12.1516, o registo no tombo da 
câmara de uma carta régia é esclarecedor: “na villa de çezinbra demtro nas casas da çisterna lugar acustumado 
homde sse fazem as vereações” (Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), 
f. 23v.
21 Provavelmente o homónimo que fora escrivão da Confraria do Espírito Santo em 1516 (Conde 2004: 70).
22 Torre do Tombo, Núcleo Antigo 122, f. 57v.
23 Em 1535 (Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 199, Doc. 93).
24 Em 1535 (Ibidem) e, pelo menos, até 19.10.1538 (Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do 
Tombo da Vila (velho), f. 229).
25 Em 1535 (Ibidem).
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e Alfarim, no termo de Sesimbra26, falou por si e por todos os demais lavradores e 
criadores, ausentes naquela ocasião mas moradores no mesmo termo27. Tinham sido 
todos convocados por Brás Fernandes, porteiro do concelho, e fizeram seus procu-
radores a Cristóvão Afonso, Jorge Pires e João Álvares Pinhal, para por eles e em 
seu nome poderem assentar quaisquer dúvidas que então se moviam entre eles e os 
moradores da povoação da Ribeira da Pescaria sobre a serventia da Igreja de Santa 
Maria da Consolação e da igreja que então se fazia na Ribeira.

O cerne da questão dizia respeito à serventia e pertences da igreja mais an-
tiga, a de Santa Maria da Consolação (ou Santa Maria do Castelo) em face da nova 
igreja ainda em construção na Ribeira: seriam os moradores do termo obrigados a 
irem à Ribeira durante as procissões e festas que se realizassem ao longo do ano ou 
poderiam optar por apenas as fazerem na sua paróquia do Castelo? Seria a procissão 
de Corpus Christi realizada nas duas paróquias no mesmo dia? Como se dividiria a 
prata das igrejas? Os juízes e oficiais pertencentes aos lugares do termo (“Montes”) 
iriam reger as procissões na Ribeira?

A festa de Corpus Christi fora instituída pelo Papa Urbano IV em 1264 as-
sumindo rapidamente a posição da mais magnificente e solene das procissões do 
calendário litúrgico. A procissão permitia a todos os fiéis contemplarem e acom-
panharem o Santíssimo Sacramento através das ruas, numa ocasião ímpar de afir-
mação pública da fé. Sendo uma festa simultaneamente cívica e popular de reforço 
de laços identitários, onde participava com maior destaque as gentes da câmara, da 
paróquia e das confrarias, era também o espelho da organização e hierarquia social 
da comunidade que, no caso da Sesimbra quinhentista, assistiu a um destacado pro-
tagonismo dos mareantes na vida municipal (Gonçalves 1984/1985: 69-73; Beirante 
2011: 178-180; Conde 2004: 54-55; Barata 2012: 187-188; Oliveira 2013b: 540)28.

26 Sobre a ocupação do termo de Sesimbra, cf. Oliveira 2004: 292-301.
27 Francisco Rodrigues, Bartolomeu Rodrigues, João Lopes, Pero Gonçalves, Dinis Eanes, Afonso Álvares o 
Moço, João Afonso o Moço, Gabriel Rodrigues, João Gonçalves Crespo, Álvaro Afonso Raposo, Salvador 
Pires, Afonso Eanes, tanoeiro, Pero Rodrigues, Gabriel Fernandes, Manuel Rodrigues, Nicolau Afonso de Alva, 
Gonçalo Eanes, cacheiro, Afonso Álvares Ataíde, Álvaro Afonso Sintião, Diogo Dias de Alfarim, João Ro-
drigues Camorinho, Roque Fernandes, Nicolau Afonso, Pero Esteves, André Rodrigues, Pedro Eanes Torrão, 
Afonso Eanes Soudo, Jusarte Afonso, Afonso Álvares o Velho, Martim Rodrigues, João Afonso da Vila, João 
Gomes, João Tomé, Belchior Rodrigues, Afonso Eanes, Diogo Rodrigues, Gregório Rodrigues, Afonso Gonçal-
ves, Gomes Vicente, Simão Dias, Afonso Fernandes Marquês e Afonso Luís. Foram testemunhas João Freire o 
Velho, Roque Lourenço e Sebastião de Barros, filho de Pero Barros, tabelião em Sesimbra, João Freire e Fernan-
do Eanes Gudelha, todos moradores na vila e seu termo. Um João Freire fora escrivão da câmara e da almotaça-
ria entre 1516 e 1534 (Mata 2004a: 59; Torre do Tombo, Ordem de Santiago/Convento de Palmela 180, f. 20v).
28 Uma decisão de D. Jorge de Sousa, visitador da Ordem a Sesimbra em 1492, concedeu aos mareantes a fa-
culdade de poderem participar no transporte da gaiola na procissão de Corpus Christi, pois até então, embora 
participassem financeiramente na sua feitura, estava-lhes vedado tal privilégio. O visitador definiu que se não 
houvesse mareantes a ocupar ofícios concelhios, deveriam eleger dois representantes honrados para levar a 
gaiola (Oliveira 2017: 32-33, 540). 
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A preparação desta imponente festividade ocupava certamente muitos dias, 
quer na aquisição e preparação de materiais diversos até aos processos de execução 
e confecção de bandeiras, adornos, máscaras, peças de vestuário, pinturas diversas, 
etc., passando pela animação da festa por meio de representações teatrais de inspira-
ção religiosa, entre outros eventos (Gonçalves 1984/1985: 84-84). No caso em apreço, 
é possível entrever no acordo a que chegaram os procuradores do termo de Sesimbra 
e os da sua Ribeira a especificidade causada pela criação de uma nova freguesia e a 
tentativa de evitar potenciais conflitos no futuro. Sendo um evento em que a comu-
nidade como um todo participava29, quer nos preparativos quer no financiamento da 
festa, os procuradores, após alguma discussão, chegaram a um acordo: os moradores 
do termo não seriam obrigados a ir à Ribeira às suas procissões ou festas mas em re-
lação ao Corpus Christi, a procissão seria celebrada em data diferente nas duas paró-
quias, com uma semana de distância. A paróquia mais antiga tinha a prerrogativa de 
celebrar “a preçisam do Corpo de Deus no seu propio dia” (na quinta-feira do Corpo 
de Deus), ao passo que na Ribeira a procissão se “ha de fazer ao domjngo seguijnte”. 
Uma decisão quase salomónica que reflectia a circunstância de a freguesia do Cas-
telo, agora amputada de uma parte substancial de fregueses e rendas, não dever ver 
limitada a amplitude dos festejos e celebrações se fosse realizada no mesmo dia que 
mais abaixo, na Ribeira. Além disso, o acordo previa que quem quisesse poderia ir 
às duas festas, salvaguardando-se contudo que os juízes e oficiais dos “Montes” não 
seriam obrigados a reger as procissões na Ribeira30.

Quanto à repartição dos ornamentos que havia na Igreja do Castelo, man-
teve-se o disposto no alvará de D. Jorge de Outubro de 1535 sobre a proporção da 
divisão: assentaram os procuradores de ambas as partes que uma terça parte dos 
ornamentos e prata ficasse para a Igreja do Castelo e as duas restantes partes para 
a igreja nova da Ribeira, num claro testemunho da importância do novo agregado 
populacional e, também, das expectativas quanto às necessidades financeiras da 
mesma em face da sua crescente dimensão demográfica. A terça parte pertencente à 
igreja do Castelo seria confiada a um mordomo que seria eleito pelos moradores do 
termo. Não há, contudo, nenhuma indicação de que caberia à nova igreja a escolha 
das melhores peças aquando da divisão, como se previa oito meses antes.

29 Em 1516, o visitador da Ordem impôs uma pena de 500 reais a todo aquele que faltasse à festa de Corpus 
Christi. Em 1527, o Mestre D. Jorge reforçou a necessidade de dar cumprimento a esta medida por meio de um 
alvará (Torre do Tombo, Ordem de Santiago/Convento de Palmela 163, f. 74-74v, 100).
30 Uma situação similar envolvendo a proximidade geográfica ocorrera anos antes envolvendo a cidade do Porto 
e o lugar de Vila Nova de par de Gaia. Os moradores deste lugar queriam poder realizar a procissão e festas no 
dia de Corpus Christi mas isso impedia que simultaneamente participassem na procissão e festas que decorriam 
na cidade do Porto, aonde acorria muita gente de quatro a cinco léguas do seu termo. A câmara da cidade tinha 
várias vezes proposto aos moradores de Vila Nova que viessem às festas na cidade e fizessem antes a sua procis-
são no domingo seguinte, sendo que muitos da dita cidade iriam poder acompanhar a procissão em Vila Nova. 
A resolução do conflito passou pela Coroa. Por sentença de 5 de Junho de 1500, D. Manuel I decidiu em favor 
da cidade (Couto 1936: 121-123). 
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Para que a igreja do Castelo não se sentisse descurada ou desprezada e, pelo 
contrário, ser ainda bem servida, os procuradores concordaram que além de um 
novo capelão que ficava adstrito à igreja do Castelo para curar os fregueses e re-
zar as missas aos domingos e dias de festa bem como administrar os sacramentos, 
também (uma novidade face ao alvará de Outubro de 1535) um dos raçoeiros que 
serviriam na nova igreja da Ribeira iria, por turnos, todos os domingos e dias de 
festa ajudar a cantar e oficiar as missas na igreja do Castelo. Finalmente, também o 
capelão do hospital do Castelo que lá rezava missa todos os domingos seria obriga-
do a ajudar nas mesmas funções (pelo que receberia 2000 reais por ano, 1500 pagos 
pelo hospital e 500 do dinheiro da fábrica consignado para a igreja do Castelo)31. 

As estipulações de ordem financeira foram impostas pelo Mestre e pelos vi-
sitadores da Ordem de Santiago: indicador da expectativa da diminuição da impor-
tância das funções, as contas da igreja do Castelo ficavam a cargo de uma pessoa 
nomeada pelo tesoureiro da nova igreja sempre que tal fosse necessário, algo que 
se conformava com as disposições iniciais de D. Jorge em 1533. Quanto à renda da 
fábrica, uma questão que ficara em aberto oito meses antes, assentaram com os pro-
curadores em repartir os proventos da mesma maneira que os ornamentos e prata: 
dois terços para a igreja nova da Ribeira e um terço para a do Castelo32, mas apenas 
se efectivaria esta medida quando terminasse a obra de edificação da nova igreja 
dado que até lá todos os rendimentos confluiriam para a conclusão da empreitada. 
Enquanto as obras durassem, seriam ainda alocados 2.000 reais da renda da fábrica 
para as despesas de cera, incenso e coisas miúdas da igreja do Castelo, que era um 
valor estimado, prevendo-se que quaisquer despesas extraordinárias fossem simi-
larmente pagas pela renda da fábrica, quando oito meses antes esta alínea ficara 
sem um valor alocado definido. Além destas rendas, o Rei D. João III ordenou que 
do dinheiro que se recebia da nova imposição lançada para as obras de renovação da 
praça do Sapal em Setúbal, fossem alocados 30.000 reais por ano para a construção 
da nova igreja em Sesimbra até a igreja ficar pronta. Há inclusivamente registo dos 
recibos passados por Vicente Preto, recebedor das obras da igreja de Santiago eleito 
pela câmara de Sesimbra, desses 30.000 reais relativos aos anos de 1534 a 1536, mas 
como as obras no Sapal terminaram por volta de 1537, desconhecem-se mais recibos 
de data posterior (Câmara 1992: 30-31)33.

31 Uma outra alteração provocada com a criação da nova igreja de Santiago foi a mudança de localização da 
missa dominical que a Confraria do Espírito Santo mandava rezar na Igreja de Santa Maria do Castelo, que 
passou a ser realizada na ermida daquela irmandade (Conde 2004: 54). 
32 A divisão de dois terços para a nova igreja reflectia assim não só a actual densidade populacional da Ribeira 
mas certamente as expectativas de crescimento no futuro. Olhando para os dados do numeramento de 1532, 
havia 564 moradores a viver no concelho como um todo, mas apenas 221 no seu termo, correspondendo a c. 
950-1060 pessoas num universo de c. 2415-2710, numa porcentagem de c. 30%, relativamente próxima do terço 
alocado no concerto de 1536.
33 Como as obras em Setúbal terão terminado em 1537, não há registos posteriores (Torre do Tombo, Corpo 
Cronológico, Parte II, Maço 199, Doc. 93 e 95; Maço 207, Doc. 22, Maço 211, Doc. 12; Maço 212, Doc. 60).
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Faltava apenas a bula apostólica de confirmação que iria chancelar a obra 
novamente construída. O processo chegaria então ao fim com a publicação de uma 
sentença de D. Mendo Afonso de Lamede, prior-mor da Ordem de Santiago e juiz 
apostólico e executor na matéria relativa à nova igreja. Tendo recebido da parte 
dos moradores da povoação da Ribeira de Sesimbra o competente breve apostólico 
emitido por Marco Vigerio della Rovere, núncio papal no Reino, em 23 de Dezem-
bro de 1535, bem como o consentimento do Mestre D. Jorge, do comendador, prior 
e beneficiados da Igreja do Castelo, “e asy da mayor parte e mais saã dos fregueses 
della”, D. Mendo Afonso pronunciou que a Igreja de Santiago fosse daí em diante 
a igreja paroquial da povoação da Ribeira, mudando para lá o prior, beneficiados e 
tesoureiro que serviam na igreja do Castelo e mandando “que se aleuantem altares 
acustumados pera em elles se dizer mjssa e se faça nella canpanayro e synos e pya 
de bautizar e todallas outras jnsynjas e cousas que a jgreja parrochial pertençem”. 
Esta sentença, exarada a 8 de Abril de 1536, foi devidamente publicada dois dias 
depois na “Ribeira da villa de çezinbra”, adequadamente “junto com a capella mayor 
da jgreja noua de santiago”: na presença do prior, beneficiado e tesoureiro desta 
igreja, congregaram-se os moradores da Ribeira e prometeram obedecer e cumprir 
a todo o conteúdo na dita sentença (Moreira 1955: 1)34.

Os anos que se seguiram são parcos em informações. Sabe-se que em 1553, 
durante a visitação que a Ordem de Santiago conduziu em Sesimbra, à igreja nova 
de Santiago faltavam apenas algumas decorações e ornamentos interiores. A igreja 
servia agora uma população que continuava a crescer. Havia 536 fogos apenas na 
freguesia da Ribeira, com cerca de 1540 fiéis que comungavam (Franco et al. 1984-
1988: 178-179; Serrão & Serrão 1997: 60-61).35 Não há notícia nos registos posteriores 
das visitações quinhentistas da Ordem de Santiago a Sesimbra de conflitos ou difi-
culdades no equilíbrio dos interesses das duas comunidades na execução dos vários 
preceitos do acordo ratificado em 1536. Sabe-se, contudo, que o potencial para a 
irupção de conflitos no âmbito deste tipo de eventos colectivos era elevado como o 
demonstram estudos realizados para outras partes do País (Barros 1993; Magalhães 
2007; Castro 2014). No caso em apreço, de Sesimbra, a notícia seguinte mais próxima 
relativa às duas comunidades data já do reinado de D. João V, constando de um longo 
pleito judicial sobre a preeminência de cada freguesia na celebração da procissão de 
Corpus Christi com graves acusações mútuas e cuja resolução se prolongou por cer-
ca de uma década. Mas, a análise desse processo daria um novo artigo…36

34 Arquivo Municipal de Sesimbra, CMS/D/01/Lv. 01 do Tombo da Vila (velho), f. 230-234v. Por lapso, obra 
recente refere a data do traslado destes documentos no tombo, 19 de Outubro de 1538, como a data da bula 
apostólica (Serrão & Serrão 1997: 60).
35 Se aplicássemos o mesmo factor de coeficiente de 4,3-4,8 daria um número entre 2305 e 2570 pessoas, mas o 
número de fiéis não incluí os menores de sete anos de idade (Dias 1996: 46-52).
36 Torre do Tombo, Mitra de Lisboa, Livro 18, s/f.
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Apêndice documental37

Torre do Tombo, Família Saldanha e Castro e Falcão Trigoso, Maço 159, N.º 2

Dom Jorge filho d el rey Dom Jooam meu senhor que Deus aja per graça de 
Deus mestre de Samtiaguo e d Auys duque de Cojmbra senhor de Montemoor Tor-
res Nouas etc a quantos esta nosa carta de comfirmação virem ffazemos saber que 
vimos este estormento atras esprito de comtrato e comcerto a[ntre] os moradores 
da nosa villa de Cezimbra na pouo[ação] da Ribeira e os moradores dos Momtes 
ter[mo] da dita villa das duujdas e debates que amt[re h]uuns e outros auja sobre 
deff[erenças] que tinhão do modo e maneira em que ha j[g]reja [do] Castello e a 
jgreja noua da dita villa que se ora [ff]az aujam de ser serujdas e de todallas outras 
cousas a esto toquamtes e depemdemtes o qual estormento mamdamos ler todo de 
verbo a verbo peramte nos E polo semtirmos por serujço de noso senhor e bem das 
ditas jgrejas, comcord[ia] e aseseguo de todolos dictos moradores da dicta villa e 
ter[mo] e se escusarem demamdas [e o]dios e malqueremça[s] que se dellas seguem 
[…………] pore[m] confirmamos e auemos por confirmado o dicto comtrato e com-
certo com todallas crausulas e condições nele decrarados asy e tão jmteiramente 
como nele he comtehudo e por firmeza de todo mamdamos pasar esta nossa comfir-
mação per nos asynada e aselada de noso sello 

Frrancisco Rodriguez a fez em Setuual a xxiij de junho de j [mil] bc xxxbj ∙ Eu 
Pero Coelho a fiz escpreuer e a sobescpreuy∙

a) ho mestre

Confirmação deste comcerto e comtrato d amtre os moradores da villa de 
Cezimbra e os dos Montes sobre as duujdas que trazião amtre o serujço das jgrejas 
do castelo e a noua da Ribeira e as outras cousas a esto toquamtes e dependentes / 
[f. 1v]

Registada na chancelaria

Pagou iijc Lx reaes a xxiij de junho de 1536
 […] 

37 A transcrição obedece aos critérios sugeridos por João Alves Dias, A. H. Oliveira Marques e Teresa Rodrigues 
(Dias et al., 1987), com excepção da sinalização em itálico das abreviaturas desenvolvidas.
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a) Aluaro Fernandez

a) Barradas

Registado

[…] Lx reaes

Antonio Dynys

Comcerto amtre as jgrejas de Cezimbra38

Pera se lançar no cartorjo39

Igrejas40

3741

Zizimbra42 / [f. 2]

In nomine dominj amen. Saybam quamtos este presemte pubrjco estormento  
de comtrato e comcerto virem que no anno do nacymemto de noso senhor Jesu 
Christo de mjll bc trjnta e seis annos aos xxij dias do mes de junho em a vila de Se-
tuual demtro na casa da fazemda do muito excelemte senhor o senhor Dom Jorge 
filho d el rey Dom Joham ho segumdo mestre de Santiago e d Aujs duque de Co-
jnbra etc noso senhor em presemça de mjm notario jnfra esprito e das testemunhas 
abaixo nomeadas pareceo Francisco Gonçaluez caualeiro fidalgo da cassa d el rey 
noso senhor e alcaide moor da villa de Çezimbra e Gomez Freire outrosy caualeiro 
da casa de sua alteza e Gomez Preto Pimcam moradores na pouoaçam da Ribe[i]
ra de Çezimbra como procuradores abastantes dos moradores da dita pouoação da 
Ribeira segundo mostraram sua pprocuraçam pubrjca abastante, e Joham Aluarez 
e Christouam Afomso e Jorge Pirez moradores no termo da dita villa de Cezinbra 
como procuradores abastamtes dos moradores do dito termo segundo mostraram 
per sua pprocuraçam pubrica das quaes procurações huuma em pos doutra ho 
trellado de verbo a verbo he ho seguijmte

38 Em letra posterior.
39 Em letra posterior.
40 Em letra posterior.
41 Em letra posterior.
42 Em letra posterior.
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¶ Saibam quamtos esta pprocuraçam virem que no anno do nacimemto de 
nosso senhor Jesuu Christo de mjl bc trimta e seis annos dez dias do mes de junho 
na Ribeira da vila de Çezimbra, dentro nas casas da camara da dita villa estando 
hy Joham de Deus juiz ordinarjo, e Vicemte Preto vereador / [f. 2v] da dita villa e 
Gomez Freire caualeiro da cassa d el rej noso senhor e Joham Memdez scprivam 
das sisas e Joham Franco o Veelho e Bastiam de Deus e Amtonio Gonçaluez Steuam 
Rodriguez e Manuel Farto e Pero de Bairros, e Lopo d Amores e Bras Vicente e Lujz 
Ferrnandez, e Pero Franco e Nuno Fernamdez juiz dos orfãos e o bacharel mestre 
Aires e Pero Gonçaluez pedreiro e Jorge Aluarez e Johão Gonçaluez pedreiro, e 
Manuel Çeremenho e Afomso Gil e Christouam Martjnz e Amdre de Maatos e ou-
tros todores [sic] moradores na dita Ribeira semdo jumtos e chamados pera o caso 
seguimte., per elles foy dicto que elles por sy e em nome dos outros moradores 
nesta Ribeira faziam e de feito fizerão e hordenaram por seus certos procuradores 
a Francisco Gonçaluez caualeiro fidalgo da casa d el rej noso senhor e alcaide moor 
nesta vila e a Gomez Preto Pimçam e ao dicto Gomez Freire que presemtes estauam 
moradores em a dita Ribeira mostradores desta procuração aos quaees deram e ou-
torgaram todos seus liures e comprjdos poderes pera que por elles, e em seus nomes 
e de todolos moradores nesta Ribeira posam parecer e pareção perante ho muj jllus-
tre princepe e exçelemte senhor ho senhor meestre e duque etc noso senhor e hy 
peramte sua senhorja possam dar e de fecto dem asemto em todalas duujdas e deba-
tes que ha amtre os moradores do termo desta villa e os moradores da dita Ribeira 
sobre e por rezam da servimtia das jgreijas desta villa .s. da jgreija de Santa Maria 
da Consolaçam edeficada dos muros adentro da / [f. 3] dita villa e a jgreija noua que 
se ora faz nesta Ribeira e asy sobre a repartição da prata e ornamemtos como sobre 
a repartição do remdimemto da fabrica como tudo majs largamemte foy ja praticado 
peramte sua senhorja e sobre todo posam fazer quaesquer concertos que lhe bem 
parecerem e os afirmarem e outorgarem per esprituras pubricas com todalas crau-
sulas e condições penas e obrigações renunciações sobmjsões que lhe bem parece-
rem e fazerem e dizerem acerqua do que dicto he e a ello pertemcer e dello nacer e 
depender todolos outros autos e deligemcias que conprirem asy e tam jnteiramemte 
como elles constetujntes diriam e fariam semdo presentes e prometeram d averem 
por bom firme e valioso pera sempre todo o que pellos dictos seus procuradores for 
fecto dicto afirmado procurado no que dicto he sob obrjgaçam de seus beens moues 
e de raiz avidos e por aver que pera ello obrigarão e em testemunho desto asy ho 
outorgaram e mandaram delo ser fecto este estormemto de procuração.

Testemunhas que presemtes foram Jorge Moreno crjado d el rej noso senhor 
estamte ora nesta villa, e Bastiam de Barros filho de Pero de Bairros e outros e eu 
Thomas Pinel pubrico tabaliam na dita villa pello dito senhor meestre duque etc 
nosso senhor que este estormemto de procuração escprevy, e da nota ho tirey e 
aquy meu pubrico synall ffiz que tall he,, / [f. 3v]
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Saibam quamtos esta presemte procuraçam virem que no anno do nacimem-
to de noso senhor Jesuu Christo de mjll bc trimta e seis annos aos vimte dias do 
mes de junho em a villa de Çezimbra em as casas das confrarias dos moradores e 
lauradores da dita villa em presença de mjm tabaliam ao dito [sic] nomeado e das 
testemunhas ao presemte escpritas sendo hy Manuel Afomso d Azoia juiz ordinarjo 
que ora he em a dita villa e bem asy semdo hy Joham Rodrjguez do Cadaual verea-
dor em esta mesma e Esteuam Afomso procurador do comcelho que ora he em esta 
dita villa e bem asy semdo hy Francisco Rodriguez e Bertolameu Rodriguez e Joham 
Lopez e Pero Gonçalluez e Dinis Annes e Afomso Aluarez ho Moço e Joham Afomso 
o Moço e Graujel Rodrigues e Joham Gonçaluez Crespo e Aluaro Afomso Raposo 
e Saluador Pirez e Afoms Eannes tenoeiro e Pero Rodriguez e Graujel Fernandez e 
Manuel Rodriguez Njcolao Afomso d Alua e Gonçal Eanes cacheiro e Afomso Alua-
rez Ataide, e Aluaro Afomso Syntião e Diogo Diaz d Alfarim e Joham Rodriguez 
Camorinho Roque Fernandez e Nicolao Afomso e Pero Esteuez Andre Rodriguez 
Pedr Eannes Torram Afomso Annes Çoudo Jusarte Afomso e Afomso Aluarez o 
Velho, Martim Rodriguez Joham Afomso da Villa Joham Gomes João Tome Belchior 
Rodriguez Afoms Eannes Diogo Rodriguez Grigorjo Rodriguez Afomso Gonçaluez 
e Gomez Vicente Symam Diaz Afomso Ferrnandez Marquez e Afonso Lujs todos 
lauradores e moradores em Azoia e Alfarim e em a dita vila e termo da dita villa 
semdo chamados e requerjdos per Bras Fferrnandez porteiro do comcelho que dise e 
deu em ffee / [f. 4] que os apregoara e requerera pera o caso segujnte e logo per elles 
jumtamemte foy dicto que elles per sy e em nome dos outros lauradores e crjadores 
absemtes moradores no dicto termo que elles faziam como de fecto fizerão e orde-
naram por seus certos procuradores avomdosos .s. a Christovam Afomso e Jorge 
Pirez e a Joham Aluares Pinhal que presemtes estauam outrosy lauradores e mora-
dores no dicto termo os amostradores da presemte aos quais deram e outorgaram 
todos seus liures e conprjdos poderes e mandados especiaes e geerais pera que por 
elles e em seus nomes e em nome de todolos outros moradores ausentes pareçam 
peramte o muj jllustre primcepe e excelemte senhor o senhor mestre e duque noso 
senhor e hy perante sua senhorja posam dar e dem asemto acerqua das duujdas 
que ora sam moujdas amtre os moradores do termo da dita villa com os moradores 
da pouoação da Rybeira da Pescaria della mesma sobre e por rezam da seruintia 
da jgreija de Samta Maria da Consollação que [sic] demtro na dita villa, e a jgreija 
que ora nouamemte fizeram e fazem na dita Ribeira, os quais seus procuradores 
daram asento na maneira e modo e asemto que elles seus pprocuradores quiserem 
e virem que he mais serujço da dita jgreja de Nosa Senhora da dita vila asy e como 
elles constetuyntes farjam e diriam se a todo foram presemtes e de todo o que asy 
com sua sentença asentarem se posa fazer contratos e estormentos pubrjcos com 
as condições e obrigações / [f. 4v] e renunciações e no caso compridoiras forem a 
serem comfirmados per o samto padre, e que elles dictos moradores do termo da 
dita vila seram e daram comfirmação a sua propia custa porque hy nom aja duujda 
na servimtia da dita jgreija, a esto todo posam os dictos seus pprocuradores afir-
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mar e outorgar per escrituras pubricas com todalas crausulas e comdições penas e 
obrygações e arrenunciações que lhe bem parecerem e fizerem e diserem acerqua 
do que dicto he e todo prometeram d aver por bem e firme e valioso pera sempre e 
todo o que pelos ditos seus procuradores for feyto e afirmado e procurado no que 
dicto he, sob obrjgação de todos seus beens moues e de raiz avidos e por aver e de 
seus herdeiros que per seus falecimentos ficarem que pera ello obrigaram e em tes-
temunho de verdade asy ho mandaram e outorgarão ser fecto este estormento de 
pprocuraçam que foy ffecto no dito dia mes e era.

Testemunhas que presemtes foram Joham Freire o Veelho que pellos sobre-
dictos constetuyntes aquj asynou por elles nom saberem leer nem escprever, e todos 
porem aqui suas marcas e Roque Lourenço e Sabastiam de Bairros filho de mjm 
tabaliam que pelos sobredictos aquj asinou por Joham Freire nom querer asynar 
pelos sobredictos e Fernamd Eannes Gudelha todos moradores em a dita vila e ter-
mo e outros e eu Pero de Bairros ppubrico tabaliam em esta dita villa de Çezimbra 
e Couna e seus termos pello jllustre senhor / [f. 5] mestre de Samtiago etc noso 
senhor que esta presemte procuração escprevy a requerimemto destas partes e com 
a propia que em meu liuro de nota fica aqui a treladej e concertej e por verdade aqui 
meu pubrjco sinal fiz que tall he,.

¶ Os quais procuradores jumtamemte diseram que antre huuns moradores 
e outros avia duujdas e debates sobre a servemtia e cousas da jgreija do castello da 
dita villa pella mudamça da jgreija noua que se faz em a dita pouoaçam da Ribeira, 
as quais duujdas eles procuradores praticaram e tinham asentadas e detreminadas 
peramte ho dicto senhor meestre na maneira que abaixo jram decraradas e que per 
vertude das ditas procurações, elles se comcertauam na maneira segujnte.,

Primeiramente quamto aa duujda que tinhão se os moradores do dito termo 
nom seiam obrjgados a jrem aa dicta Ribeira a pricisões nenhumas do anno nem a 
feestas e fiquem diso liures e jsentos e na sua jgreija do Castello as fação e fiquem 
ahy com sua parrochia jnteiramente sem terem obrjgação alguma aa jgreija debaixo 
da Ribeira, e esto com tal decraração que os dictos moradores dos Momtes façam a 
preçisam do Corpo de Deus no seu propio dia porquanto na pouoaçam da Ribeira se 
faz / [f. 5v] e ha de fazer ao domjngo seguijnte pera que por huuma se nom desfaça a 
outra e quem quiser posa jr a ellas e a prata das jgreijas posa serujr toda na pricisam 
dos tais dias, e os juizes e ofeciaes dos Montes nom jram a reger as tais priçisões 
que se fizerem na pouoaçam da Ribeira e seram regidas e ordenadas pelos juizes 
e ofeçiaes da mesma Ribeira e quamto a repartição dos ornamentos que avia na 
jgreija do Castello, diseram e asentaram os dictos pprocuradores que a terça parte 
dos dictos ornamentos e prata fique pera a dita jgreja do Castello e as duas partes 
pera a jgreija noua da Ribeira, e a terça parte da jgreija do Castello se emtreguara 
a huum mordomo que hos dictos moradores dos Montes pera jso emlegeram, etc, 
e pera que a dita jgreija do Castelo seja bem serujda e minjstrados os eclesiasticos 
sacramentos diseram os dictos pprocuradores que aalem do capelam nouo que lhe 
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he dado pera a dita jgreija do Castello pera os curar e dizer as misas aos domingos 
e festas e minjstrar os sacramemtos que huum dos raçoeiros que ora sam e fiquam 
na jgreija noua da pouoação da Ribeira jraa todollos domjnguos e festas a ajudar a 
camtar as missas que am de ser cantadas em a dita jgreija do Castello, e jram a giros 
cada huum seu domjngo ou feesta, e o prijor ordenara como os dictos beneficiados 
vam ajudar a camtar e ofeçiar as ditas mjsas na forma sobredita, e majs ho capelam / 
[f. 6] do esprital do Castello que llaa diz mjsa cada domjngo seraa tambem obrjgado 
ajudar a lhes cantar e ofeçiar as ditas mjsas e com esta comdição o tomem quamdo 
o ouuerem de tomar, e que do dinheirro do dicto esprjtal lhe dem em cada huum 
anno pera senpre por seu trabalho mjll e quinhemtos reaes e do dinheirro da fabrica 
que fica pera a jgreija do Castello lhe daram mais quinhemtos reaes pera que tenha 
por anno dous mjl reaes pellos quaes sera obrjgado ajudar a ofeciar as mjsas dos 
domjngos e festas na jgreija do Castello pera serem cantadas.

E quamto aa remda da fabrica asemtaram os dictos procuradores que se re-
parta per esta maneira .s. dous terços pera jgreija noua da Ribeira, e huum terço 
pera jgreija [do] Castello, a qual terça lhe sera dado depois d acabada a jgreija noua 
da Ribeira porquamto toda a dita fabrica se ha de gastar na dita jgreija noua em-
quamto se fizer, e emquamto a dita jgreija noua se nom acabar, seraa cad anno dado 
pera cera e jcenco [sic] e outras cousas meudas da dicta jgreija do Castello dous 
mjl reaes da remda da dita fabrica que parece que abastam pouco majs ou menos, 
e aalem disto quamdo a jgreja do Castello teuer necesidade de mais alguma cousa 
far se a de toda a fabrjca emquanto nom teuerem seu terço apartado, o qual terço se 
despendera na dita jgreija do Castello., per mandado do dicto senhor mestre e dos 
visitadores da ordem asy e da maneira que se ora ffaz., e porque a dicta jgreija / [f. 
6v] do castello seja serujda de tisoureiro diseram que o tisourreiro que ora he e fica 
na igreija noua da Ribeira sera obrjgado a poer quem por sy syrua de tisourreiro na 
jgreija do Castello todalas vezes que comprjr e for necesarjo o que todo o sobredicto 
os dictos procuradores asy outorgaram e ouueram por bom firme e valioso pera 
todo sempre, e obrjgaram pera ello seus beens moues e de raiz avidos e por aver 

E em testemunho de verdade asy o outorgaram e mandaram ser fecto este 
estormento testemunhas que presentes estauam Martim Piteira caualeiro da casa 
do dicto senhor mestre e Aluaro d Oliueira porteiro da fazenda do dicto senhor 
e Bastiam de Deus e Gil Franco moradores em a dita vila e outros e eu Ffrancisco 
Coelho notairo apostolico per apostolica autorjdade que este estormento escreuj e 
corroborej de meu ppubrico synall que tall he 

[sinal] COELHO Notario Apostolico
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Resumo
Consistindo no «navio que se consagrou pela descoberta dos novos mun-

dos1», a caravela é hoje encarada como uma das mais relevantes e emblemáticas, 
embarcações da nossa história, encontrando-se bem documentada na Sesimbra dos 
séculos XV e XVI. 

Uma das mais importantes evidências escritas da sua relevância consiste 
numa carta de Diogo Danhaya, datada de 5 de setembro de 1536, dirigida ao rei, a 
informar sobre diversos assuntos relacionados com a realidade da atividade mer-
cantil oceânica de Sesimbra. 

Palavras-chave: Caravela; Sesimbra; comércio. 

Abstract
Being the “ship that was affirmed by the discovery of the new worlds”2, the 

caravel is considered, nowadays, as one of the most important and emblematic 
vessels of our history and it is well documented in Sesimbra of the fifteenth and 
sixteenth centuries.

One of its most important written evidences is a letter from Diogo Dan-
haya, dated from September 5th, 1536 addressed to the king, reporting on several 
matters related to Sesimbra offshore trade activity.

Keywords: Caravel; Sesimbra; trade.

1. A Caravela, possíveis origens e primeiras referências históricas

Consistindo no «navio que se consagrou pela descoberta dos novos mundos3», a 
caravela é hoje encarada como uma das mais importantes e emblemáticas embarca-
ções da nossa história, cujas origens têm gerado amplos debates entre a comunidade 
científica.

1 MARTINS, 2001: 172
2 MARTINS, 2001: 172
3 MARTINS, 2001: 172
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Em termos etimológicos, as origens da palavra caravela parecem estar re-
lacionadas com o grego carabiõ, «tipo de navio ligeiro, adaptado mais tarde pe-
los árabes com o nome de carabi4», não havendo, contudo, unanimidade entre os 
investigadores relativamente a esta questão. 

Durante milénios a costa portuguesa foi amplamente navegada por diversos 
povos, nomeadamente fenícios, gregos ou tartéssios, os quais, de acordo com Pedro 
Quirino da Fonseca5, facultaram o conhecimento técnico que permitiu à Lusitânia 
no século V a. C. possuir «conhecimentos náuticos suficientes para navegar para o 
Mediterrâneo e para a Irlanda, construindo os seus próprios navios».

De entre estas influências, destaca o citado autor a construção dos primeiros 
navios oceânicos no Sul da Península, denominados Társis, de borda alta e velame 
redondo, os quais consistiam em barcos de «tecnologia avançadíssima que supera-
vam o que de melhor se fazia no Mediterrâneo já dentro do princípio de “primeiro o 
esqueleto”, em que a quilha e o cavername compunham a primeira fase da construção 
do navio6», sugerindo que esta técnica poderia estar relacionada com o posterior 
aparecimento da caravela.

Já em período romano, refere Estrabão a existência, na Lusitânia, de peque-
nas embarcações de vime forradas a couro utilizadas nos rios Douro e Minho, a 
que os marinheiros gregos das galés romenas denominavam karabo (lagosta)7. Em 
consonância com Pimentel Barata8, é durante o século VI que esta palavra aparece 
pela primeira vez escrita e latinizada, servindo a embarcação «para a pesca e para a 
carga e descarga de navios fundeados ao largo».

Neste sentido, conclui o citado autor9 que o caravo surge no século XII, con-
sistindo numa espécie de barcaça, tendo a caravela uma origem claramente portu-
guesa e não árabe ou italiana, opinião partilhada por Lopes de Mendonça10.

No entanto, outros autores sustentam que este navio poderia ter como ante-
cedente formal o caravo árabe, de que destacamos Lixa Filgueiras ou Alberto Iria, 
os quais defendiam «a influência do caravo no caíque do Algarve e deste último na 
caravela das descobertas11».

4 MARTINS, 2001: 172
5 2003: 27
6 FONSECA, 2003: 27
7 BARATA, 1989: 22
8 BARATA, 1989: 22
9 BARATA, 1989: 22
10 1969: 50
11 MARTINS, 2001: 173
12 1934: 87-88

Fig. 1 - Desenho de um caíque do Algarve, segundo 
Quirino da Fonseca12
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Numa outra perspectiva, advoga Gago Coutinho13 que este tipo de navio uti-
lizava velame semelhante aos pangaios do Indico, os quais «embolsavam em balão 
e não podiam aproximar do plano de mediania dos navios, como as velas latinas da 
actualidade14».

No entanto, esta opinião é rebatida por Quirino da Fonseca, autor que susten-
tava as claras semelhanças entre a caravela e o caíque do Algarve, «concluindo que o 
aparelho latino das caravelas se podia cingir à mediana do navio e assim o navio poder 
com grande habilidade navegar à bolina15».

Em termos documentais, a primeira referência à caravela data de 1159, sur-
gindo nos arquivos de Génova, dando nota da existência de «caravellum cooper-
tum» ao serviço de um navio de maiores dimensões, os quais teriam por função o 
transporte de carga e de pessoas da embarcação para terra16. 

O termo caravellum encontra-se igualmente identificado num outro docu-
mento genovês de 1190, o qual indicia tratar-se de um navio de pequena / média to-
nelagem, utilizado para transporte com fins comerciais em rotas próximas da costa17.

No que se reporta à caravela portuguesa propriamente dita, a evidência do-
cumental mais antiga de que há referência foi identificada num manuscrito de 1226, 
reportando-se a mesma à integração de uma embarcação deste tipo numa frota in-
glesa durante o seu regresso à Gasconha18.

Para Portugal, é de 1251 que data a primeira evidência escrita à caravela, a 
qual alude à sua utilização para a pesca na localidade de Cabanões, em Ovar19.  

Neste domínio, também no Foral de Vila Nova de Gaia, de 1255, atribuído 
durante o reinado de D. Afonso III, o termo caravela se encontra referido, e por 
diversas vezes20:

«...Item mando quod piscatores dent maiordomo de unaquaque carauela 
unum piscem postquam fuerint tres pisces…Item si piscatores uierint ad Galleciam ad 
piscandum et exiuerint de mari et fecerint pousades et salgauerint piscatum quando 
uenerint mando quaod dent maiordomo decem pissotas et de unaquaque carauela 
siue nauigo…et carauela extranea que intrauerit per focem de Portu cum mercaturis. 
Mando quod det maiordomo unum solidumde intrada et si uenerit ad Gayam de quan-
to uendiderit aut comparauerit duos denarios det maiodomo de marabitino: et de Barca 
séeyra que non fuerit de vicino det duos denarios de marabitino et si burcardus tincatus 
qui non fuerit de vicino intrauerit per focem cum mercatura det maiordomo: unum 
marabitinum de intrada et de quanto nendiderit siue comparauerit duos denarios det 

13 FONSECA, 1934: 21
14 SCHWARZ, 2008: 72
15 2008: 72
16 SCHWARZ, 2008: 73
17 SCHWARZ, 2008: 70
18 SCHWARZ, 2008: 71
19 MARTINS, 2001: 174
20 FONSECA, 1934: 21
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de marabitino de illo habare quod non fuerit decimatum et Burcia que uenerint cum 
pannis mando quod det maiordomo quatuor marabitinos de intrada21.».

Esta caravela seria, pois, uma embarcação utilizada para a pesca, pagando um 
tributo inferior em relação à barca, consistindo, de acordo com a leitura de George 
Robert Schwarz, num navio de pequenas dimensões, dotado de uma arqueação de 
aproximadamente 30 tonéis22.

O citado autor refere, também, a existência de um outro documento do século 
XIII, datado de 1258 e referente à cidade de Pindelo, no âmbito do qual é citada a 
utilização de caravelas para a pesca, comércio e navegação no estuário do Rio Ave23.

Ainda do século XIII data um outro documento, a Carta de Foral de Paredes, 
atribuída em 1286 por D. Diniz, em que é mencionada a existência de caravelas de 
pesca, também utilizadas para o tráfego costeiro24. Na leitura de Adolfo Silveira 
Martins25, o documento sugere «que as caravelas se dedicavam à faina da pesca, por 
determinar que entre os aprestos existissem linhas e redes».

No século seguinte, sucedem-se as referências a este tipo de embarcação, de 
que destacamos um documento de Buarcos, datado de 1320, o qual relaciona o cita-
do navio com a actividade piscatória26.

No entanto, é a partir do século XV que se generaliza a documentação alusiva 
à caravela, não só ligada à pesca, tal nos indica um documento de 143427, mas, tam-
bém, associada à expansão marítima, tal como se pode denotar por um outro datado 
de 1440, em que é mencionada uma armada em expedição no estreito, de que faria 
parte uma caravela28. 

2. Tipos de Caravela

2.1. A Caravela de Pesca

Referida na documentação portuguesa do século XIII, a caravela de pesca ou, 
de acordo com Quirino da Fonseca, pescareza ou alfamista, possuiria características 
muito distintas das utilizadas para a expansão marítima do século XVI29.

Com efeito, e não obstante o facto de as citadas fontes não incluíram quais-
quer informações relativas às dimensões e características deste tipo de embarca-
ção, ao que tudo indica, a mesma possuiria um mastro, ou eventualmente dois30, 

21 SCHWARZ, 2008: 72
22 2008: 72
23 SCHWARZ, 2008: 73
24 FONSECA, 1934: 22
25 2001: 178
26 PEDROSA, 2000: 107
27 MARTINS, 2001: 178
28 MARTINS, 2001: 178
29 DOMINGUES, 2006: 
30 OLIVEIRA, 1940: 26
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e pesaria menos de 30 tonéis, sendo a relação entre o comprimento e a boca de 
aproximadamente 5:131. Ao nível da tripulação, esta deveria compor-se por cerca de 
nove homens32, podendo, no entanto, atingir os 22 elementos33.

Nas palavras de Adolfo Silveira Martins34: «o seu porte oscilava entre os 25 e os 
30 tonéis, sem coberta, com boca aberta e utilizava pano latino, numa única vela que 
quase duplicava a superfície relativamente aos navios de pano redondo da mesma ca-
pacidade. O mastro que suportava uma longa antena, implantava-se a meio da quilha 
na posição vertical ou ligeiramente inclinada avante.». 

Além da pesca, poderia, igualmente, desempenhar funções inerentes ao 
transporte de mercadorias, dedicando-se ao comércio de cabotagem35.

Na sua Chronica do descobrimento e conquista da Guiné, Gomes Eanes Zurara 
refere a presença de uma destas caravelas nas expedições marítimas promovidas 
pelo Infante D. Henrique36 durante o século XV.

De acordo com Quirino da Fonseca37, em 1448 terão sido integradas duas ca-
ravelas pescarezas na armada de João Falcão que se dirigia «às partes da Barbaria», 
de acordo com o objectivo de pescar.

Em consonância com o citado autor, os pescadores, nomeadamente os de Al-
fama, teriam tanto apreço pelas suas caravelas que «até as transportavam para terra, 
por ocasião das festividades, como sucedeu em 1552, que incluíram num cortejo 6 des-
ses barcos38». Conhecidas como alfamistas, estas caravelas, por serem consideradas 
muito ligeiras, teriam inclusivamente sido utilizadas como «avisos das armadas»39.

Fig. 2 - Caravelas de pesca no porto de Lisboa (c. 1525 – 1540)40

31 SCHWARZ, 2008: 72
32 SCHWARZ, 2008: 72
33 FONSECA, 1934: 400
34 2001: 181
35 MARTINS, 2001: 181
36 FONSECA, 1934: 400
37 FONSECA, 1934: 400
38 FONSECA, 1934: 401
39 FONSECA, 1934: 401
40 PEDROSA, 2010: 6
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Além da utilização meramente pesqueira e de aviso, e tendo por base dois 
documentos identificados no Archivo General de Indias, em Sevilha, datados entre 
1536 e 1593, levanta Gomes Pedrosa41 a hipótese de as caravelas armadas desde 
o reinado de D. João II «com bombardas grossas», poderem corresponder a este 
tipo de embarcação de pesca. Neste sentido, salienta o citado autor que as mesmas 
possuíam «25 a 30 tonéis, muitos remos, rasas, sem coberta e só com um mastro. A 
bombarda grossa ia à proa assente numa coxia. Não eram só de guarda costa; podiam 
ir até aos Açores ou à América42.». 

Esta tese, demonstra, pois a versatilidade das caravelas pescarezas, aparecen-
do as mesmas referidas em diversos documentos do século XVI, sendo, no entanto, 
crível, que pudessem ter sido utilizadas até ao XVII.

2.2. A Caravela dos Descobrimentos

De acordo com Pimentel Barata43, terá sido entre 1430 e 1440 que os portu-
gueses conceberam e construíram a denominada Caravela dos Descobrimentos ou 
Caravela de Descobrir, navio ligeiro, de velame latino e pequena dimensão que per-
mitiu a exploração sistemática do Atlântico Sul e da costa africana44.

Com efeito, um documento de 143746 refere que as caravelas foram utilizadas 
em expedições para Tanger, mencionando Zurara que em 1440 terão sido armadas 
duas caravelas para a realização de uma viagem à costa africana47.

Fig. 3 - Caravela latina portuguesa do século XV, segundo desenho do cartógrafo e marinheiro espanhol 
Juan de la Cosa, c. 1500: é considerada uma das representações mais fidedignas deste tipo de embarcação45.

41 PEDROSA, 2010: 2
42 PEDROSA, 2010: 8
43 1989: 15
44 DOMINGUES, 1998: 10
45 DOMINGUES, 1998: 28
46 SCHWARZ, 2008: 75
47 PEREIRA, 1979: 36
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É, pois, neste contexto que a supremacia do navio se terá progressivamente 
impondo, sobretudo ao nível da exploração da citada costa, tendo a mesma durado 
cerca de meio século48. De acordo com Moacyr Soares Pereira, a caravela constituiu-
-se «no principal instrumento do monopólio das águas da Guiné, o “maré clausum” 
luso49».

Na opinião de Francisco Contente Domingues50, ao nível da sua construção, 
não existem quaisquer evidências de que a caravela dos descobrimentos tivesse sido 
especificamente concebida para as expedições marítimas da costa africana.  

De acordo com o citado autor, e não obstante o facto de não podermos, por 
outro lado, afirmar tratar-se este de um navio comum51, «a expressão em causa, e 
outras similares, reporta-se a caravelas empregues nas viagens de descobrimento, e tão 
só isso, remetendo para algumas especificidades particulares mas não para um tipo de 
navio estruturalmente diferente de todos os outros52».

De facto, e em consonância com Domingues53, as lacunas de documentação 
existentes entre 1421, momento em que tiveram inicio as expedições que permiti-
ram dobrar o Bojador, e 1580, momento em que o Padre Fernando Oliveira escreveu 
o tratado sobre a Fabrica das Naos, deixa-nos uma grande margem de imprecisão 
no que respeita à perceção das verdadeiras características da caravela dos descobri-
mentos.

Fig. 4 - Caravela latina de dois mastros, pintada c. 1520, 
(Retábulo de Santa Auta, Museu Nacional de Arte Antiga)54

48 PEREIRA, 1979: 36
49 PEREIRA, 1979: 36
50 2006: 23
51 DOMINGUES, 2006: 29
52 2006: 29
53 2006: 30
54 DOMINGUES, 2006: 24



96

Neste domínio, é nossa convicção que, tal como escreveu Adolfo Silveira 
Martins55: «A caravela que começou por navegar nas costas do Norte de África seria 
provavelmente a mesma que encontramos em finais nos finais do século XIII, de um só 
mastro latino, provavelmente de maior porte e tilha. Com o avanço pela costa atlântica 
africana, este navio adaptando-se às novas condições de navegação e à necessidade de 
permanecer por muito mais tempo no mar e com autonomia, veio a sofrer algumas 
modificações que o tornaram por excelência o instrumento das expedições.».

A caravela de descobrir seria uma embarcação robusta, de proa redonda, 
composta por dois mastros de pano latino no seu aparelho, movida a remos, se 
necessário, com um calado relativamente pequeno em relação ao seu porte, o qual 
lhe conferia «vantagens evidentes na navegação de alto mar, costeira ou fluvial56». 
Apresentando uma coberta e um pequeno castelo de popa com um pavimento, 
a arqueação do navio deveria situar-se entre os 40 e os 60 tonéis57, sendo as que 
navegavam só à vela conhecidas como mancas58.

Durante o último quartel do século XV foi introduzida a caravela latina de 
três mastros, que denotava características muito semelhante às de dois, apresentan-
do entre 60 a 80 tonéis59, podendo, em alguns casos, atingir os 10060.

Para protecção do costado, estas embarcações eram usualmente revestidas 
de breu e, muito provavelmente, de alcatrão, trazendo olhos pintados à proa 
para ver o caminho, tal como refere Cadamosto61.

Uma das suas características mais particulares consistia na capacidade de 
velejar à bolina com facilidade, ou seja, de progredir em zigue-zague, a qual era 
proporcionada pelo velame latino. A este propósito, escreveu Quirino da Fonseca62: 
«podendo orientar-se, aproximando-se bastante do sentido longitudinal das embarca-
ções que o usavam, permita que estas [as caravelas] se cingissem mais à linha do vento 
como era mister, a fim de caminharem para o lado donde êste soprava». 

Neste domínio, exalta o citado autor as claras vantagens da utilização deste 
tipo de velame, frisando que, de acordo com Garcia de Rezende, o mesmo seria ex-
clusivamente utilizado nas caravelas portuguesas e nos galeões de Roma63.

A caravela de descobrir assumia-se, assim, como o navio ideal para navegar 
em mares com ventos e correntes desconhecidos, possuindo o dobro da superfície 
vélica dos navios similares do Mediterrâneo, consistindo esta numa das suas carac-
terísticas mais distintivas64. 

55 2001: 181
56 DOMINGUES, 2006: 30
57 DOMINGUES, 2006: 33
58 PEDROSA, 2000: 108
59 DOMINGUES, 2006: 34
60 OLIVEIRA, 1940: 30
61 FONSECA, 1934: 434-435
62 1934: 70
63 FONSECA, 1934: 721
64 DOMINGUES, 2006: 33
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Em consonância com Pimentel Barata66, é sobretudo entre 1440 e 1460 que a 
embarcação terá conhecido o período mais activo ao nível das viagens de descobrir, 
reunindo, para o efeito, os requisitos técnicos necessários.

Com efeito, este tipo de caravela terá conhecido, no seu tempo, diversos elo-
gios às suas capacidades de navegação. Em 1455-56 Alvisse Cadamosto terá afirma-
do, a este propósito: «porque sendo as caravelas de Portugal os melhores navios de 
vela que andam sobre o mar, e sendo estes bem providos de todo o necessário, julgava 
impossível não poderem navegar por toda a parte67».

Uma outra faceta deste navio consistiria no facto de se encontrar artilhado 
não só com «bocas de fogo de pequeno calibre, falcões e berços68», mas, também, com 
bombardas grossas69. Neste domínio, é crível que já na era henriquina as caravelas 
andassem armadas, tendo D. João II transformado o navio na mais importante arma 
de guerra do seu tempo70.

De acordo com Garcia de Rezende, na Crónica de D. João II71, «com muitos 
experimentos que fez, achou e ordenou em pequenas caravelas andarem muito grandes 
bombardas e tirarem tão rasteiras que iam tocando nagua e ele foi o primeiro que isto 
inventou.».

Nas palavras de Quirino da Fonseca72, esta prática compreendia diversas van-
tagens, nomeadamente: «As caravelas ofereciam pequeno alvo ao inimigo; demanda-
vam pouco fundo, podendo chegar-se bem à tera […]; eram ligeiras no singrar, fáceis 
de manobra, e armavam-se de artelharia mais poderosa que a empregada nessa época, 
a bordo, mesmo nas possantes naus.».

Fig. 5 - Caravela latina, reconstituição65

65 SCHWARZ, 2008: 52
66 1989: 23
67 PEREIRA, 1979: 35
68 DOMINGUES, 2003: 33
69 PEDROSA, 2010: 2
70 PEREIRA, 1979: 36
71 PEREIRA, 1979: 36
72 1934: 459
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Neste âmbito, de acordo com o citado autor73, uma vez que as peças iam dis-
postas na coberta, próximo à linha de água, para que não afectassem a estabilidade 
do navio, tornava-se facilitada a tarefa de as apontar e causar danos ao navio inimi-
go, causando-lhe danos significativos. 

Este tornou-se, assim, no «principal navio de guerra português do século XV74», 
tendo as caravelas armadas ficado também conhecidas como caravelas de bombarda. 
No entanto, o armamento não seria exclusivo destas caravelas de descobrir, tendo 
esta questão sido transversal às caravelas de pesca75, tal como mencionado no ponto 
anterior do presente trabalho. 

O potencial bélico da caravela latina encontra-se bem patente na ordem e 
regimento que D. Manuel I deu a João Serrão, em 1508, no âmbito da qual mandou 
armar uma caravela de 25 tonéis com 20 homens para combater uma armada com-
posta por três ou quatro naus, ao largo dos Açores76.  

Um dos grandes segredos deste sucesso encontrava-se na arte de manobrar 
as velas latinas, função que exigia marinheiros altamente especializados, uma vez 
que era muito perigosa, sobretudo nas manobras de virar de bordo77.

Em consonância com Pimentel Barata78, terá sido esta a primeira embarcação 
europeia a navegar do Atlântico para o Indico, em 1482, por intermédio da armada 
de Bartolomeu Dias.

No entanto, nas palavras de Francisco Contente Domingues79: «Justamente 
por ser um navio ligeiro, a caravela tinha limitações que não deixaram de se tornar 
patentes com a continuação das viagens cada vez mais para Sul». 

Com efeito, a sua reduzida capacidade, o elevado número de tripulantes ne-
cessários para manobrar a vela latina, o que originava que a maior parte do espaço 
útil fosse ocupado com mantimentos, acabaram por demonstrar que este navio não 
era adequado para rotas oceânicas de longa duração80.

Outra das limitações manifestadas pela embarcação consistiu na incapaci-
dade em suportar mares grossos, tal como descrito pelo cronista Gaspar Correia no 
decurso da viagem de 1488, cujos mares encontrados «comiam navios»81.

73 FONSECA, 1934: 459
74 PEDROSA, 2010: 2
75 PEDROSA, 2010: 6
76 PEDROSA, 2000: 108
77 PEDROSA, 2000: 108
78 1989: 16
79 1998: 11
80 DOMINGUES, 1998: 11
81 DOMINGUES, 1998: 11
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É, pois, neste contexto, que, de acordo com o objectivo de colmatar as falhas 
evidenciadas pelas caravelas, que foram introduzidas embarcações de maior capa-
cidade de carga, as quais integraram a armada de Vasco da Gama na viagem para a 
Índia, sendo as mesmas de tipologia ainda híbrida82. 

De facto, foi após esta viagem que a caravela ficou com o «direito» de en-
vergar nas suas velas a cruz de Cristo, sinal da Ordem de que era administrador e 
governador o Infante D. Henrique, o navegador. 

De acordo com Pimentel Barata83, a caravela latina de dois mastros aparece 
ainda representada durante o século XVII, tendo a de três praticamente desapareci-
do entre 1530-1540, em detrimento da de vela redonda. 

2.4. A Caravela redonda ou de armada 

O estabelecimento da carreira da Índia levou a que, em finais do século XV 
ou inícios do XVI, a caravela latina evoluísse para a caravela redonda ou de armada, 
navio de maiores dimensões que apresentava entre 150 a 180 tonéis e cuja missão 
se centrava em fazer a viagem para o Oriente, garantindo a segurança das naus que 
chegavam84. 

Apresentando quatro mastros, três latinos e um redondo no traquete85, o na-
vio possuía boas capacidades marinheiras, bem como um conjunto de peças de arti-
lharia considerável para a sua dimensão86, podendo estar armado com duas dezenas 
de peças87, entre esperas, pedreiros, falcões e berços88.

Ao nível das características mais significativas, podemos destacar o castelo 
de proa com beque avançado que assumia dimensionamento e integração no casco, 
assim como a introdução do tranquete, onde arvorava o pano redondo com gávea 
num mastaréu, e, no gurupés, a cevadeira89. Possuiria onze ou doze rumos na quilha, 
a qual apresentaria um máximo de 18 metros de quilha90.

82 DOMINGUES, 2008: 43
83 1989: 30
84 DOMINGUES, 1998: 18
85 OLIVEIRA, 1940: 31
86 DOMINGUES, 1998: 18
87 DOMINGUES, 2006: 34
88 MARTINS, 2001: 195
89 MARTINS, 2001: 195
90 DOMINGUES, 2006: 34
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De acordo com Adolfo Silveira Martins92, já na expedição de Cristóvão Co-
lombo ocorrida em 1492 se tinha tentado adaptar a caravela Niña com um pano re-
dondo no mastro da vante, sendo, na opinião de Contente Domingues, esta prática 
já antiga no Mediterrâneo93.

Neste domínio, é de referir que, em consonância com Gomes Pedrosa94, é plau-
sível que já na primeira metade do século XV se encontrasse documentada a existên-
cia de caravelas com velame redondo, não no traquete, mas no mastro grande.

De acordo com Quirino da Fonseca95, o velame redondo propiciava aos gran-
des navios segurança e facilidade nas manobras «apropriando-se, portanto, êsses 
navios, a caminhar quanto possível em conformidade com a natureza do seu aparelho, 
para o lado donde soprasse o vento, isto é, a utilizarem também a navegação de boli-
na compatível com as suas faculdades náuticas e conforme a derrota que pretendiam 
seguir96.

As claras vantagens deste velâme foram utilizadas logo em 1500 pela armada 
de Pedro Álvares Cabral97, ainda que estas caravelas fossem de menor dimensão que 
as caravelas redondas típicas de finais do século XVI, inícios do XVII, ilustradas 
na Memória das Armadas, da Academia de Ciências de Lisboa; no Livro de Lisuarte 
Abreu, documentos do terceiro quartel do século XVI98, e no Livro de Traças de Car-
pintaria de Manuel Fernandes, datado de 1616, o qual inclui os primeiros desenhos 
técnicos do navio99.

Fig. 6 - Caravela de armada em pleno disparo, imagem retirada de uma ilustração
de 1524 referente a uma frota da Índia (Academia das Ciências de Lisboa)91 

91 SCHWARZ, 2008: 89
92 2001: 194
93 2008: 46
94 PEDROSA, 2000: 108
95 1934: 71
96 1934: 71
97 DOMINGUES, 2008: 46
98 DOMINGUES, 2008: 46
99 DOMINGUES, 2006: 34
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No entanto, as vantagens deste tipo de caravela não seriam consensuais, con-
siderando as críticas que lhe foram dirigidas por Fernando de Oliveira: «A mi me 
pareceo sepre q carauelas darmada nam eram tão boas como são gabadas, por sere 
hu genero de nauios mesturados e neutro, & as partes q tomão de cadahu dos outros 
generos serem as piores100».

Em termos históricos, existem diversas referências à integração de carave-
las redondas nas armadas que foram enviadas para a Índia a partir do século XVI, 
as quais indiciam estarmos efectivamente na presença de um verdadeiro navio de 
guerra101.

Esta conclusão baseia-se sobretudo na sua pouca capacidade de carga quando 
comparada com os grandes navios de 500 ou 600 tonéis que regularmente faziam a 
rota do Cabo, facto que encareceria, em muito, a mercadoria transportada102. 

Ao nível da tripulação, e de acordo com Pimentel Barata104, «levavam 120 pes-
soas […], entre as quais seis oficiais (capitão, piloto, mestre, escrivão, condestável, con-
tramestre), 28 marinheiros, dezoito grumetes, sete bombardeiros, 64 homens de guerra, 
um barbeiro, um carpinteiro, um calafate e um tanoeiro».

Em termos históricos, este tipo de caravela encontra-se ainda documentado 
em 1738 numa acção de defesa da costa contra o ataque dos mouros, evidência que 
lhe confere cerca de dois séculos de vida105.

Fig.7 - Caravela redonda ou de armada do terceiro quartel do século XVI
(Livro de Lisuarte de Abreu)103 

100 MENDOÇA, 1892: 68
101 DOMINGUES, 2006: 34
102 DOMINGUES, 2006: 35
103 DOMINGUES, 2006: 32
104 1989: 31
105 BARATA, 1989: 31
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2.5. O Caravelão

Referido em termos documentais entre o século XVI e o XVIII, o caravelão 
consiste numa pequena caravela, cujo porte não deveria exceder os 50 tonéis, com-
portando dois mastros com velame latino106, sem castelo. 

Não obstante o facto de alguns autores referirem erroneamente que este na-
vio se tratava de uma caravela de maiores dimensões107, o Livro Náutico ou Meio 
Pratico da Construção dos Navios, e Galés Antigas, parece esclarecer esta situação ao 
mencionar a construção de dois «caravelões para recados de 40 a 50 tonelladas108».

Na opinião de George Schwarz109 este navio estaria mais próximo da caravela 
latina dos descobrimentos do que da redonda, possuindo uma tripulação de cerca de 
25 homens, bem como artilharia composta por dois falcões e quatro berços. 

Ao nível funcional, encontrar-se-ia vocacionado para a entrega de mensa-
gens e de recados, entre outras tarefas, tendo sido amplamente utilizado no Brasil 
para o transporte de cana-de-açúcar, onde a sua presença se encontra documentada 
até ao século XVIII110. 

Na Índia, estes navios foram empregues para o reconhecimento de rios e pe-
quenas expedições, tendo igualmente sido utilizado com funções mercantis111. 

A propósito da sua construção, algumas referências históricas indicam que 
habitualmente esta seria efectuada com recurso à madeira resultante do naufrágio 
de naus112, encontrando-se a sua existência documentada, pelo menos, desde 1484.

No entanto, e nas palavras de Francisco Contente Domingues, «esta pequena 
embarcação latina é tipológica e funcionalmente difícil de enquadrar no conjunto dos 
meios navais da época em que surge e é empregue, por, como se disse, ser possível afir-
mar as semelhanças com a caravela latina de dois mastros, mas não as características 
que necessariamente as teriam de distinguir.113».

2.6. A Caravela Mexeriqueira 

Em paralelo à construção das caravelas da armada, ao longo do século XVI 
continuaram-se a construir outras de menor porte, as quais seriam denominadas 
de caravelas mexeriqueiras ou de aviso. Tendo por missão acompanhar as armadas, 
de acordo com o objectivo de desempenhar funções de aviso e prospecção114, estas 
embarcações consistiam em veículos de comunicação com os navios de maior di-
mensão dentro de uma mesma frota115. 

106 MARTINS, 2001: 197
107 MENDONÇA, 1892: 63
108 MENDONÇA, 1892: 63
109 2008: 94
110 SCHWARZ: 2008: 95
111 SCHWARZ: 2008: 96
112 SCHWARZ: 2008: 95
113 DOMINGUES, 2002
114 MARTINS, 2001: 197
115 SCHWARZ, 2008: 93
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Embarcações ligeiras e velozes, na opinião de George Schwarz116, combina-
vam a velocidade e a agilidade das caravelas de pesca com a artilharia leve encon-
trada em alguns navios de Guerra. 

De acordo com Quirino da Fonseca117, este tipo de caravela possuiria um 
porte mais possante em relação às de pesca, denotando boas qualidades náuticas 
e de armamento, distinguindo-se das restantes que compunham uma armada por 
serem de tamanho inferior, apresentando, aproximadamente, entre 20 a 25 tonéis 
de arqueação118.

Encontrando-se documentadas durante o século XVI, em 1552 registava-se 
a presença deste tipo de embarcação no porto de Aveiro, nomeadamente de uma 
caravela chamada de A Mexeriqueira119, sendo provável a utilização deste tipo de 
navio até finais do citado século ou inícios do seguinte. 

2.7. A Caravela “tipo Sesimbra”

De acordo com Joaquim Preto Guerra120, as caravelas construídas em Sesim-
bra a partir de finais do século XV 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.». 

De facto, é crível que, ao longo do século XVI, este fosse o navio maioritaria-
mente utilizado nas rotas comerciais, elação reforçada através da Visitação efetuada 
em 1516 pelo Mestre da Ordem de Santiago, D. Jorge de Lencastre, à vila de Sesim-
bra, estariam matriculadas no seu porto cerca de 70 caravelas de alto mar, dedicada 
às transações de longo curso121.

Com feito, em consonância com as referências documentais de que dispomos, 
o desenvolvimento da frota sesimbrense seria do interesse da Coroa, considerando 
um documento de 20 de Maio de1514, no qual D. Manuel I concede aos armadores 
navais de Sesimbra a isenção de pagamento de direitos pelos materiais destinados à 
construção de navios, confirmada com o Foral Novo, de 28 de Julho do citado ano122.

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 Reino123.

116 2008: 93
117 1934: 402
118 SHWARZ, 2008: 93 
119 FONSECA, 1934: 403
120 2001: 49
121 NOGUEIRA, 1991: 31
122 PAULO, 1992: 23
123 NOGUEIRA, 1991: 32
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Neste domínio, e não obstante a alegada política de Sigilo, defendida por 
autores como Pimentel Barata ou Jaime Cortesão, mediante a qual teria o citado mo-
narca proibido a venda de caravelas para o estrangeiro124, encontra-se documentada, 
em 1509, a autorização régia para a venda de um destes navios por parte do armador 
sesimbrense João Castanho ao castelhano Juan de la Coa125.

Também através da arqueologia, se encontram documentadas evidências do 
apreço dos mareantes de Sesimbra pelas caravelas, nomeadamente mediante traba-
lhos de escavação efectuados no Hospital do Espírito Santo dos Mareantes, datado 
de finais do século XV, no interior do qual foram identificados diversos grafitos de 
embarcações126. 

Para finais do século XV, encontram-se documentadas, entre outras, as pre-
senças da Estrelim da Flandres, no Senegal; da Santo António, em Larache, a qual 
possuía uma tripulação composta por 30 homens127. 

Para o século XVI possuímos, igualmente, referências da caravela S. Miguel 
(1521); da Espírito Santo (1538); da S. João (1582); da Santa Catarina; da Nossa Senho-
ra da Vitória (1566); da Nossa Senhora do Monte Sião (1566) e da nau Santo António, 
referindo Joaquim Guerra128 que os citados navios traficavam ouro da Mina, âmbar, 
escravos, pescado, trigo e alfarroba proveniente do Algarve.

Para o século em apreço, encontram-se, igualmente, documentada a presença 
de Pilotos e outros Mareantes sesimbrenses em locais como Brasil; Índia; S. Tomé; 
Cabo Verde; Angola; América, entre outros locais129, tendo sido neste século que o 
afamado piloto Sebastião Rodrigues Soromenho navegou ao longo da Costa da Ca-
lifórnia e definiu as rotas marítimas para o Oceano Pacífico. 

3. As Últimas Caravelas

Nas suas variadas formas, as caravelas continuaram a ser utilizadas durante 
os séculos XVI, XVII e XVIII, tendo-se distanciado do modelo utilizado nas primei-
ras expedições marítimas portuguesas.

Com efeito, em finais do século XVI, encontra-se descrita no Livro Náutico, a 
construção de uma caravela com uma arqueação compreendida entre 150 e 180 to-
néis, referindo o Livro de Traças de Carpintaria, de Manuel Fernandes, a construção 
de outros dois exemplares com uma capacidade entre 100 a 150 tonéis. 

124 MARTINS, 2001: 176
125 NOGUEIRA, 1991: 32
126 SERRÃO, 1978
127 GUERRA, 2001: 57
128 2001: 53
129 GUERRA, 2001: 83
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De acordo com George Schwarz130, esta tendência para a construção de ca-
ravelas cada vez maiores e mais pesadas, encontra-se patente em documentação 
espanhola datada ente 1630 e 1650, possuindo estes exemplares uma relação entre o 
comprimento e a boca de aproximadamente 2.9:1, consistindo em híbridos entre as 
naus e as caravelas. Estas embarcações possuiriam igualmente casco reforçado para 
a colocação de peças de artilharia, correspondendo esta à última fase de evolução 
do navio. 

Em consonância com o citado autor131, a partir do momento que a carreira 
da Índia foi estabelecida, a utilização da caravela foi diminuindo progressivamente 
em detrimento de embarcações de maior porte, sobretudo ao nível das navegações 
transatlânticas. 

No entanto, no último quartel do século XVI, assiste-se, na Europa, a um 
aumento da utilização de navios de menor porte, tendo o uso da caravela sofrido 
um novo fôlego, ainda que momentâneo, considerando a sua suplantação, nos dois 
séculos seguintes, por bergantins, pataxos e outras embarcações semelhantes132.

A última referência conhecida a uma caravela, e tal como anteriormente re-
ferido, surge em 1738, por intermédio do jornal Gazeta de Lisboa, mediante a noticia 
de uma caravela que sofreu o ataque de uma embarcação inimiga e conseguiu fugir, 
não sendo descritas as características da mesma. 

Extinguia-se, assim, um dos mais importantes navios da Europa moderna, os 
quais, na opinião de alguns investigadores, não terão, contudo, desaparecido por 
completo, tendo sobrevivido até aos nossos dias por intermédios dos Caiques do 
Algarve. 

4. O comércio de pescado

Tirando partido da sua privilegiada localização geográfica, cedo o nosso país 
foi alvo de um intenso tráfego comercial, transversal a locais tão distintivos como o 
Mediterrâneo, a Germânia ou a Britânnia.

Levado a cabo por gregos, romanos ou muçulmanos, ao longo da Idade Mé-
dia, esta actividade foi-se enraizando, tendo, após as cruzadas, sido estabelecidas 
relações com a Flandres ou a Inglaterra133.

Em finais do século XIV, a citada empresa estaria já bem consolidada, tendo a 
Coroa apostado na construção naval e estabelecido uma feitoria em Bruges, de acor-
do com o objectivo de fazer a distribuição dos produtos portugueses134, incluindo-se, 
entre estes, o pescado.

130 2008: 100
131 2008: 100
132 SCHWARZ, 2008: 100
133 DIFFIE et all, 1993: 97
134 DIFFIE et all, 1993: 97
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Com efeito, e de acordo com as fontes históricas, a partir da Idade Média, a 
comercialização de peixe obedecia a regras bem definidas, visando locais obrigató-
rios de descarga e venda, competindo ao almotacé a fixação do preço135. O produto 
seria, posteriormente, transportado por almocreves e carreteiros até diversos locais 
do país, mesmo os mais recônditos, devendo, contudo, os moradores da localidade 
abastecer-se em primeiro lugar136.  

Nos alvores da modernidade, as novas técnicas de pesca potenciaram um 
significativo aumento do volume de captura, facto que potenciou o incremento de 
novas rotas comerciais, as quais acompanharam a própria evolução da expansão 
Ultramarina. 

No que se reporta a Sesimbra, em 1487 o pagamento pelo arrendamento da 
alfândega centrar-se-ia em cerca de 1 conto de reais, contra os 0,2 de Setúbal, não 
devendo o seu movimento ser inferior a um volume de mercadorias no valor de 10 
contos de reais por ano137.

Originando significativos dividendos para a Coroa, no Foral Novo, doado por 
D. Manuel I, em 1514, à vila, estipula o citado monarca quais os tributos a pagar pelo 
comércio de pescado, cuja regularização ocupa grande parte do documento138, facto 
que atesta a sua importância. 

Em consonância com o mencionado documento, receberia o Rei a dízima de 
todas as mercadorias comerciadas por via marítima, quer ao nível da compra, quer 
ao nível da venda, arrecadando a Ordem de Santiago e a Confraria do Corpo Santo 
parte do dízimo pela transação de pescado139.

Encontrando-se discriminada a venda de peixe fresco, salgado e de fumo, 
alude o Foral aos navios que se deslocavam a Sesimbra propositadamente para o ad-
quirir, sendo a sardinha a única espécie referida, bem como os acedares empregues 
na sua captura140, facto que reforça a importância comercial deste produto. 

Uma sentença de 1481 autoriza os pescadores de Sesimbra a salgar e a vender 
o seu peixe para fora, mas não durante os seis meses de Setúbal, vigorando para 
cada povoação um período de venda141.

Com efeito, a transação de produtos implicava necessariamente a existência 
de pesos e medidas oficiais, pelo que, no Regimento do Almotacé-Mor, estabeleceu 
D. Manuel I que: «todas as medidas, e pesos, e varas, e covados sejam como os da 
nossa cidade de Lisboa, e não sejam maiores nem menores142».  

135 PEDROSA, 2000: 31 
136 PEDROSA, 2000: 31
137 NOGUEIRA, 1991: 31
138 CHORÃO, 2001: 95-105
139 CHORÃO, 2001: 96
140 CHORÃO, 2001: 98
141 PEDROSA, 2000: 27
142 BRAGA, 1998: 202
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Neste domínio, concedeu o citado monarca a Sesimbra o privilégio de possuir 
apenas meio-quintal, meio-alude, meio-alqueire e meia-canada, situação confirma-
da por D. João III143. 

Possuindo regras bem definidas, este comércio captou, ao longo do século 
XVI, significativos proventos para a Coroa, tendo, em 1593, André de Resende, na 
sua «De Antquitatibus LusitaNae», salientado a importância da actividade piscatória 
e mercantil na vila: «Tanta que ibi Cecimbriqae sitae, uti dixi, in extimo fere Barbarii 
promontorii litore, nobilium piscium captura est, quum mare piscosissimum sit, ut 
etiam ex intima Hispania pelis viis confluant mercatores144».

Rendendo, em termos globais cerca de 6.280.000 réis à Fazenda Real, em 1588, 
as suas receitas seriam já superiores às do monopólio do Pau-Brasil145, facto que 
atesta a sua inequívoca importância para o Reino. 

4.1. O Comércio Interno

Nos alvores da modernidade a livre circulação de alimentos no mercado in-
terno seria, de acordo com Isabel Drumond Braga146, proibida, podendo qualquer 
excedente ser vendido para outro concelho, desde que devidamente autorizado, tal 
como registado durante a Idade Média.

Lentamente, o ideal feudal da auto-subsistência foi dando lugar ao princípio 
geral de mercado, começando por se enviar os excedentes para troca, e, posterior-
mente, para áreas mais extensas, impondo-se, desta forma, o surto de uma econo-
mia de tipo monetário147.

A par das feiras e mercados, terá, muito provavelmente, sido neste momento 
que se estabeleceram as lotas. A este respeito, diz-nos o Regimento da Tábola de 
Setúbal que, em 1582, as normas que regiam a lota de Sesimbra seriam já muito 
antigas, tendo esta nascido da necessidade em escoar o enorme volume de pescado 
capturado nas armações fixas, de que podemos destacar a sardinha e o atum, origi-
nando, assim, a liberalização dos preços148.

De acordo com Rosalina Cruz149, no século XVI, o comércio de pescado, fres-
co, seco ou salgado, obedecia a uma regulamentação rigorosa, devendo os pescado-
res vendê-lo no local de descarga, ou seja, a lota, na presença de oficiais do fisco, a 
regatões, que os carregavam em bestas conduzidas por almocreves, que o direccio-
navam para as regiões do interior. Em algumas situações, os compradores faziam 
parcerias entre si, o que originava o açambarcamento, punível com degredo para 
África150. 

143 BRAGA, 1998: 204
144 MONTEIRO, 2001: 30
145 PEDROSA, 2009: 196
146 1998: 209
147 BRAGA, 1998: 211
148 PEDROSA, 2000: 31
149 1972: 35
150 CRUZ, 1972: 36
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Uma parte importante deste comércio seria dominada pelas “regateiras”, ven-
dedeiras que, num momento inicial, eram mulheres de pescadores, indicando, con-
tudo, um documento de 1498 que este poderia não ser um requisito obrigatório para 
o desempenho da função151. 

De acordo com o objetivo de evitar a especulação, é promulgada, em meados 
do século XVI a Ley dos regatões, a qual visava a regulamentação do abastecimento 
diário das povoações do Reino152.

O peixe escoado pelas regateiras seria, sobretudo, para consumo da popula-
ção local e dos seus vizinhos, podendo, no entanto, e tal como referido, as mesmas 
fazer de intermediárias em relação aos almocreves, os quais transportariam a citada 
mercadoria para as regiões do interior.

Transacionado a preços e pesos estabelecidos pelos almotaçés153, o comércio 
por via terrestre era, no século XVI, muito mais ativo do que se possa imaginar154, 
existindo uma rede criada para o efeito.

De facto, e tal como é visível no mapa, a região de Sesimbra estaria integrada 
na rede de comunicação interna, sendo plausível que o pescado fosse comerciado 
não só com concelhos limítrofes, como Palmela, Almada e Seixal, mas, também, com 
regiões mais a interior. 

De acordo com o Foral Novo155, todos que quisessem adquirir mercadorias 
e transporta-las por terra poderiam: «comprar livremente sem nenhuma obrigação 
nem cautela», pelo que se pode deduzir a existência de um incentivo régio a este 
tipo de comércio. 

Neste domínio, de acordo com António Reis Marques156, refere o livro “Gran-
deza e Abastança de Lisboa em 1552” que, entre os meses de Abril e Junho, muito 
do pescado consumido na cidade seria proveniente das armações atuneiras de Se-
simbra e do Algarve. 

Este peixe seria, pois, transportado para a capital por via marítima, consi-
derando tratar-se este no grande elo de comunicação do Reino157, o qual permitia a 
ligação com rotas terrestres e fluviais.

De facto, a proximidade com Sesimbra, potenciava o escoamento do seu pes-
cado por intermédio dos estuários do Tejo e do Sado e, daí, até regiões mais a inte-
rior, de que podemos destacar a área da Lezíria ou Porto d’el Rei.

Em consonância com o já citado Foral158, parte da sardinha capturada nos 
acedares da vila seria adquirido por pessoas de Setúbal e de outras terras da Ordem, 

151 PEDROSA, 2000: 31
152 MAGALHÃES, 1998: 316
153 MAGALHÃES, 1998: 319
154 MAGALHÃES, 1998: 321
155 CHORÃO, 2001: 111
156 2000: 24
157 MAGALHÃES, 1998: 323
158 CHORÃO, 2001: 99
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as quais iriam busca-la em caravelas e outros navios, pelo que, se pode concluir que 
a mesma abasteceria regiões como Palmela, Alcácer do Sal, entre outras. 

No que se reporta aos preços, de acordo com uma carta de 1387 doada aos 
pescadores de Setúbal, posteriormente confirmada em 1486, o peixe conservado era 
mais caro que o fresco159, sendo, contudo, algumas espécies acessíveis à maioria dos 
bolsos, nomeadamente a sardinha, a qual consistia, desde a Idade Média, num dos 
mais usuais alimentos à mesa das populações160. 

O preço a pagar pelo pescado variava de acordo com as despesas de transpor-
te, quer de almocreves e carreteiros, quer por via fluvial e marítima, sendo o mesmo 
taxado mediante o trajecto e a distância a percorrer161.

Com efeito, ao longo do século XVI, as sucessivas exigências de jejum impos-
tas pelo calendário católico, implicavam o consumo de peixe162, facto que reforçava 
o peso deste produto na alimentação do Reino.

No que se reporta ao abastecimento das frotas, desde as navegações Henri-
quinas que os barcos iam providos de peixe em conserva163, de que podemos desta-
car as barricas de sardinha164.

A este propósito, e de acordo com a pesquisa por nós efectuada no Arquivo 
da Torre do Tombo, é crível que, no século XVI, parte do pescado comerciado na vila 
de Sesimbra tivesse por objectivo o abastecimento de navios implicados na empresa 
da expansão Ultramarina.

De entre os documentos identificados, não obstante o facto de não termos 
identificado evidências específicas a pescado, encontramos referências, entre 1513 
e 1536165, do abastecimento de caravelas que partiram do porto de Sesimbra para 
Ceuta, Açores, Málaga, Mazagão, entre outros.  

Encontrando-se referenciados, em finais do século XVI, cerca de 187 marean-
tes no Livro I de Registo da Câmara de Sesimbra (1588-1633)166, e mais de 70 caravelas 
de alto-mar registadas no seu Porto em inícios do citado século167, as quais foram ar-
madas para destinos tão distintos como Brasil; Índia; S. Tomé; Cabo Verde; Angola; 
América, entre outros168, o abastecimento implicaria, pois, um significativo volume 
de pescado, o qual seria, muito provavelmente, adquirido internamente na vila de 
Sesimbra, considerando a sua reconhecida qualidade e abundância. 

159 CRUZ, 1972: 36
160 AMORIM, 
161 MAGALHÃES, 1993: 327
162 ROMERO, 1993: 288
163 CUNHA, 1972: 33
164 MARTINS, 2001: 332
165 PT/TT/CC/2/40/40; PT/TT/CC/2/40/49; PT/TT/CC/2/98/60; PT/TT/CC/2/101/103; PT/TT/CC/2/107/29, 
entre outros
166 MONTEIRO, 2001: 43
167 NOGUEIRA, 1991: 31
168 GUERRA, 2001: 83
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4.2. O Comércio Externo

De acordo com Joaquim Romero Magalhães169: «O mercado local desde logo se 
manifesta como intimamente ligado ao mercado internacional e o abastecimento dele 
dependente, pelo menos, nas cidades e vilas portuárias». 

Com efeito, motivada pela expansão ultramarina, ao longo do século XVI, 
nunca a circulação de bens no Reino atingira tamanhas proporções, quer ao nível da 
exportação de produtos exóticos, quer da de produtos tradicionais, de que podemos 
destacar o pescado.

No que se reporta a Sesimbra, e em consonância com o citado autor170, a 
sardinha de Sesimbra e de Setúbal seria suficiente para abastecer o Reino, sendo 
enviada não só para diversos pontos do país, como, também, para o reino de Castela, 
chegando, inclusivamente, à corte em Madrid. 

Em finais do século XV, inícios do XVI, e de acordo com as referências histó-
ricas que identificamos, a sardinha capturada na região de Setúbal abastecia, igual-
mente, algumas regiões do Mediterrâneo171.

A rentabilidade do negócio atraiu mercadores estrangeiros, encontrando-se 
documentada em 1506, 1512 e 1520, a confirmação, por parte de D. Manuel, dos pri-
vilégios facultados aos sicilianos ligados às almadravas de atum, os quais estavam 
isentos de Siza sobre o peixe que traziam de Sesimbra172.  

A criação, em inícios do século XVI, de uma Feitoria em Antuérpia, incre-
mentou a exportação de diversos produtos portugueses para a Flandres, nomeada-
mente de sardinhas173, não sendo, neste domínio, de excluir a hipótese da inclusão 
das capturadas nas águas sesimbrenses.

Relacionada com esta actividade, poderá estar a existência de uma caravela 
denominada Estrelim da Flandres, propriedade do Capitão João Gomes Preto, natu-
ral de Sesimbra, a qual estaria no activo em inícios do século XVI174.

Além destas evidências, importa, também, referir a actividade comercial de 
diversos sesimbrenses, de que podemos destacar Domingos Fialho, falecido em 
1601, o qual seria armador de navios e negociaria diversos produtos na Madeira 
e no Brasil175; Marcos Dias, proprietário da caravela Nossa Senhora da Vitória que, 
em 1565 e 1566, carregava trigo para Mazagão, e João Gomes, que executaria iguais 
carregamentos por intermédio da caravela Nossa Senhora do Monte Sião. 

A aparente solidez destas redes comerciais, em pleno século XVI, por parte 
dos armadores sesimbrenses, leva-nos, pois, a avançar com a hipótese de que o pes-

169 1993: 316
170 1993: 288
171 PEDROSA, 1986: 40
172 CRUZ, 1972: 19
173 BRAGA, 1998: 239
174 GUERRA, 2001: 49
175 NOGUEIRA, 1991: 32
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cado pudesse estar envolvido nesta dinâmica de trocas em dimensões muito mais 
significativas do que inicialmente se suponha, elação que, no entanto, apenas pode-
rá ser descortinada no decurso de futuros trabalhos de investigação. 

5. 

Carta de Diogo Danhaia dando parte ao rei dos navios que tinha o porto 
de Sesimbra

Âmbito e conteúdo: O presente documento, datado de 5 de setembro de 1536, 
consiste numa carta elaborada por Diogo Danhaia176 que assumiu então a guarda 
da vila de Sesimbra e respectiva frente marítima. Seguindo as ordens do Mestre da 
Ordem de Santiago, D. Jorge de Lencastre, com base num requerimento e carta de 
D. João III dirigida aos juízes, oficiais e povo de Sesimbra, Diogo Danhaia, no cum-
primento das suas funções, faz um levantamento das carências defensivas da vila, 
características e vulnerabilidades das embarcações e assinala com especial relevo a 
ameaça que representam as investidas dos corsários franceses e o impacto dos mes-
mos na actividade mercantil oceânica de Sesimbra. De uma forma geral, os assuntos 
abordados no documento acabam por convergir na necessidade de se providenciar 
a melhoria da defesa do porto e embarcações da vila de Sesimbra mediante o reforço 
da artilharia e da capacidade dos homens em utilizá-la.

A carta fornece dados quantitativos e tipológicos acerca dos navios do porto 
de Sesimbra e refere algumas das principais rotas de comércio e respectivas merca-
dorias transacionadas, com destaque para o trato do sal e da sardinha e respectivas 
contingências associadas ao mesmo.

Para reforçar a ideia geral das carências registadas no plano da defesa, são 
relatados alguns  episódios de ataques de naus francesas e corsários a embarcações 
que acabaram por perder as respectivas mercadorias e, num caso, a própria vida do 
mestre da embarcação.

Portugal, Torre do Tombo,Corpo Cronológico, Parte I, mç. 56, n.º 149177

Ho mestre178 me mandou a esta vyla de Çezymbra em hũ requerymento e 
carta de Vossa Alteza179 pera os juyzes e ofyçyaeys e povo dela em que lhe fazya sa-
ber como por respeyto dalguns armados franceses que andavão por esta costa avya 
por bem que eu tyvesse cargo da guarda dela tanto que a esta vyla cheguey fyz as 
delygençeas que Vossa Alteza. manda em seu requerymento.

176 Diogo Danhaia - Cavaleiro, a 8 de agosto de 1508, recebe carta de hábito da Ordem de Santiago. Encontra-se 
registado no Livro de Matrícula da Ordem de Santiago, a 10 de agosto de 1508. PIMENTA, 2002:375.
177 PT/TT/CC/1/56/149.
178 Mestre da Ordem de Santiago D. Jorge de Lencastre (n.1481; f. 1550).
179 D. João III (n.1502; f. 1557). Reinado (1521-1557).
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Jtem em hũ apontamento manda Vossa Alteza que lhe mande a copya dos 
navyos que nesta vyla a e de que toneladas são e das pesoas que neles tem parte e 
asy da ydade que os navyos são fazem copya de corenta e çynco navyos telhados180 
e dezoyto estronquados181 como Vossa Alteza pode ver por esse quaderno que man-
dey fazer por que declara a grandura e as pesoas que neles tem parte.    

[1v] Jtem em outro apontamento quer Vossa Alteza saber a navegação que 
os navyos desta vyla fazem e para que partes e para que partes [sic] vão a pryncypal 
he quaregarem de sal na vyla de Setubal pera Reyno de Galyza donde trazem qua-
regas de madeyra para a cydade de Lysboa e para alguns lugares de vosos reynos e 
alguns destes navyos quando achão nova que em Frandes182 e em Ymgratera183 tem 
o sal valya pasam as ditas partes donde estes trazem alguns empregos de panos e 
doutras mercadaryas e asy no tempo da caregação do pão alguns destes navyos vão 
as ylhas e as caravelas que não sobem de xxb [25] toneladas o seu trato he quarega-
rem de sardynha na vyla de Setubal e em alguns lugares do Algarve e levarem na a 
vender ao Porto Mondego Aveyro Vila de Conde alguns lugares do Reyno de Cas-
tela este he o trato em que as pesoas desta vyla tratão e não em outras mercadaryas 
polas y não haverem na tera nem a nela mercadores estrangeyros pola tera não ser 
de calidade pera yso.

Jtem tomey enformação dos mareantes que a nesta vyla achey que são iic 
xb moradores homens do mar quasados e alem destes a xxxb marynheyros fylhos e 
cryados destes moradores. 

Jtem a povoação desta vyla que Vossa Alteza quer saber esta asentada em 
hũa praya na costa do mar que bate o mar nas casas e hũa baya grande de grande 
altura [fl.2] sem nela aver nenhũs bayxyos podem ancorar nela quaeysquer naos e 
navyos que qyserem sem esperarem mare.

Jtem não a navyo nesta vyla que traga nenhũa artelharya pola nunca cus-
tumarem trazer nem menos armas por serem homens que não tratão maeys que 
em sal e sardynha e andarem a seus fretes como ja dygo e todos estes navyos são 
latynos sem nenhũ ser redondo e asy por não andar neles maeyes gente que os que 
Vossa Alteza pode ver nesse quaderno.

Jtem não a nesta vyla pesoas que saybão tyrar em artelharya.

Jtem tomey enformação das armas que pode aver nesta vyla e em seu termo 

180 Telhados. Navios com coberta.
181 Estroncados. Navios sem coberta.
182 Flandres
183 Inglaterra
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achey que tyrando dez ou qynze homens devem que nela a que tem algũas armas 
todo maeys povo as não tem e algũs tem algũa lança ou chuça mas são muy poucas.

Jtem ao tempo que chegey a esta vyla achey neste porto dezaseys caravelas 
e porque Vossa Alteza manda que os navyos que estyvesem para partyr com algũas 
mercadaryas para outras partes eles se ajuntem com os de Lysboa e Setubal para 
todos yrem em hũa conserva184 para os portos para que forem eu tive mão neles para 
se fazer o que Vossa Alteza manda e o fyz saber ao Conde da Castanheyra185 mas a 
calydade destas caravelas que ora aqy achey não […]186tratarem com outras merca 
[2v] daryas maeys que tomarem sal e yrem caregar de sardynha e yrem vender a 
estes portos que tenho dyto a Vossa Alteza. e para esperarem por conserva doutros 
receberão nyso muyta perda por seu trato ser sardynha que e cousa que não da 
lugar a yrem juntos por que duns caregão hũ dia e os outros não caregam day a 
vynte e se todos ouvesem desperar hũs por outros todos se perderyão deve Vossa 
Alteza prover neste caso e a estas caravelas que neste trato da sardynha andão se-
não entedese esperarem por conserva porque se perdera todo este povo porque não 
tem maeys que ganharem suas vydas nysto espeçyalmente nestes meses dagosto 
setembro outubro.

Jtem a delygençea que Vossa Alteza mandou fazer alguns navyos que a 
este porto vyerem ter eu farey o que Vossa Alteza manda mas para melhor se fazer 
devya Vossa Alteza de mandar por nesta vyla algũas peças dartelharya porque pa-
recendo algũa nao nesta parte eu tomarya hũ par de caravelas e yrya saber de que 
trato erão porque muytas vezes saconteçeo ja das outras vezes que avya cosayros 
vyr armado a este porto e roubar os navyos que nele estavão sem lhe nynguem 
poder valer porque nesta paragem são muyto çertos por respeyto dos navyos que 
vem do Cabo do São Vycente demandar este Cabo d’Espychel e asy os que entrão e 
saem de Setubal e com quaeysquer peças dartelharya que aqy tyvese [fl.3] e com al-
gũns cyncoenta remos poderya yr demandar qualquer nao que deste porto parecese 
ou ancorase no porto da Baleeyra que está junto do Cabo d’Espychel que he lugar 
muyto sospeytoso e hũa legoa desta vyla porque nunqua faleçera gente e caravelas 
com que o bem poderey fazer porque mal a de consentyr o armado de mao trato que 
o vão buscar os juyzes e ofycyaeys como Vossa Alteza manda.

Jtem desque estes armados andão são roubados desta vyla hũa caravela 
vyndo do Cabo de São Vycente e na paragem de Synes foy roubada por hũa nao de 

184 Navegação em conserva: companhia que fazem dois ou mais navios, para se socorrerem, em caso de neces-
sidade.
185 D. António de Ataíde, 1º conde da Castanheira (n.1500; f. 1563). Foi nomeado conselheiro de Estado e vedor 
da fazenda por D. João III (1532-1557).
186 Riscado.
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França tomarão lhe valya de setenta cruzados que maeys não trazya. outra caravela 
veyo aqy ter roubada que vynha das Quanaryas caregada de çevada e de coyrama e 
queyjos foy tomada por hũa nao na mesma paragem de Synes tomarão lha coyrama 
e queyjos e a çevada lhe deyxarão outros dous navyos desta vyla forão roubados per 
hũa zabra na costa da Galyza e por se hũ querer defender lhe matarão o mestre com 
hũa bombarda tomarlhyão valya de qynhentos cruzados e o outro por vyr caregado 
de madeyra lhe tomarão esa proveza que trazyão. 

Jtem eu majuntei em quamara cos juyzes e ofyciaeys desta vyla e asy parte 
do povo e pratyquey com eles o [3v] que Vossa Alteza manda saber sobre andarem 
armados os navyos desta vyla se quaso se ofereçese para yso responderão que nesta 
vyla havya perto de setenta navyos ante grandes e pequenos e pera se todos arma-
rem era cousa que não podia ser por a mor parte destes navyos ser seu trato qua-
regação de sardynha e por nela não haver nenhũa peça dartelharya nem pesoa que 
sayba co ela tyrar mas que para segurança deste porto e vyla pedião a Vossa Alteza 
que lhe fyzese merçe de lhe mandar por aqy alguas peças dartelharya porque soce-
dendo quaso teryão nela algũa defensao e asy me requeryão que o escrevese a Vossa 
Alteza o qual asento que asy foy acordado por eles fica asentado no livro da camara 
como Vossa Alteza manda escryta de Çezymbra a b [5] dias de setembro de 1536.

Diogo Danhaya
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Algumas incorreções sobre a história 
da Fortaleza de Santiago
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Resumo
Uma fortaleza em Sesimbra, junto ao mar, já existia antes de 1563 e foi cha-

mada Forte de Ancua por Filipo Terzi em 1580. Era o “reduto na praia” que o padre 
Simão Falónio descreveu em 1641. Remodelada a partir de 1642, as obras não termi-
naram em 1648 ou 1649, como tem sido dito, mas prolongaram-se por muitos anos, 
e o padre João Paschasio Cosmander será o autor do projeto, mas não acompanhou 
as obras. Nuns desenhos de Nicolao de Langres, à volta de 1661, está bem afastada 
das primeiras casas da povoação e tem um formato muito semelhante ao atual, mas 
30 anos depois, em 1691, já novas construções se tinham aproximado de tal modo 
que ficaram separadas dela por um simples muro. Durante algum tempo, nos fins 
do século XVII e inícios do XVIII, foi chamada Fortaleza da Marinha, que significa 
orla marítima. O nome Santiago parece que figura pela primeira vez na Relação das 
Fortalezas e Fortes de toda a marinha da Província da Estremadura, de 1735. 

Palavras-chave: Ancua, Marinha, Santiago

Abstract
A fortress in Sesimbra, by the sea, existed before 1563 and was called Fort 

of Ancua by Filipo Terzi in 1580. It was the “redoubt on the beach” that Father 
Simon Fallon described in 1641. Remodeled from 1642, the works did not end in 
1648 or 1649, as has been said, but they continued for many years, and Father 
João Paschasio Cosmander will be the author of the project, but he did not follow 
the works. In the drawings of Nicolao de Langres, around 1661, it is well away 
from the first houses of the village and has a very similar shape to the present 
one, but 30 years later, in 1691, new constructions had already approached in 
such a way that they were separated from it by a simple wall. For some time, in 
the late seventeenth and early eighteenth centuries, it was called Fortress of the 
Navy, which means seafront. The name Santiago seems to figure for the first time 
in the Relation of Fortesses and Forts of all the Navy of the Province of Estrema-
dura in 1735.

Keywords: Ancua, Marinha, Santiago
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O forte de Ancua

A mais antiga fortificação conhecida na orla marítima de Sesimbra é o forte 
de Ancua, construído na praia e identificado pela primeira vez num mapa do en-
genheiro italiano Filipo Terzi, datado de 1580 (Traça e descrição do rio de Lisboa 
feita por Felipe Tersio em tempo dos srs governadores).1 Era quadrado com quatro 
baluartes nos vértices. 

Segundo alguns autores, foi projetado à volta de 1570 por Afonso Álvares, 
que aparece mencionado como «mestre das fortificações» em 1569.2 Outro enge-
nheiro italiano que trabalhou em Portugal, Giovanni Battista Antonelli, foi encarre-
gado em 1561 de examinar a costa do reino de Valência e determinar as necessida-
des para a adequada fortificação e defesa. Num desenho seu, de 1562, a fortaleza de 
Bernia é semelhante ao forte de Ancua3.

Lê-se numa obra recente4 que a palavra Ancua não é identificada em latim, 
português, espanhol ou italiano, «facto recorrente após consulta a léxicos desde o 
século XVI até aos dias de hoje». O autor não tem razão. Ancua é palavra genovesa 
e significa âncora. Ancua, com o acento tónico na primeira sílaba, assim como ânco-
ra em português, ancla em espanhol, ancre em francês e anchor em inglês. Auguste 
Jal5 indica «ancua da fonda» (dar fundo, fundear), «ancua balorda» (âncora velha), 
«ancua picinha» (âncora pequena), «ancua da speransa» (âncora de misericórdia). 
«ancua de toera» (âncora de terra). «ancua di marea» (âncora de maré), «ancua du 
largo», (âncora do largo), «ancua du flusso» (âncora de montante). «ancua du reflus-
so» (âncora de jusante), «ancua seconda» (segunda âncora). «ancua terza» (terceira 
âncora). Génova era uma das repúblicas italianas com maior expressão marítima e 
esteve muito ligada à marinha portuguesa, nomeadamente desde a nomeação do 
genovês Manuel Pessanha, em 1317, para o cargo de almirante do reino de Portugal. 
Sesimbra tinha armações de atum (almadravas), cada uma das quais exigia muitas 
âncoras, que ficavam no areal de um ano para o outro. A pesca de atum durava 3 a 

1 ANTT, Casa Cadaval, n.º 29, fls. 79-80
2 MACHADO, Diogo Barbosa, Memórias para a história de Portugal (…), tomo III, Lisboa, 1747, p. 155; 
CONCEIÇÃO, Margarida Tavares da, Da cidade e fortificação em textos portugueses (1540-1640), Tese de 
Doutoramento, Universidade de Coimbra, 2008, p. 320 (http://hdl.handle.net/10316/9710); SOUSA, Luís Costa 
e, Escrita e prática de guerra em Portugal 1573-1612, Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, Facul-
dade de Letras, 2013, pp. 254-256 (http://hdl.handle.net/10451/8904). 
3 BANYULS PÉREZ, Antoni, MARTÍNEZ MEDINA, Andrés, «Território y artefacto. La dimensión geográfica 
del proyecto de Juan Bautista Antonelli para la sierra de Bernia en el antiguo reino de Valencia a la luz de su 
Relatione della Montagna, o, serra di Bernia (1561)», in Defensive architecture of the Mediterranean XV to 
XVIII Centuries, vol. III, ed. Giorgio Verdiani, Proceedings of the International Conference on Modern Age of 
Fortifications of the Mediterranean Coast, Fortmed, Firenze, Didapress, 2016, p. 277. 
4 FERREIRA, Luís Filipe Pinhal, Que futuro nestas ruas cheias de memórias? A identidade histórica do espaço 
urbano no crescimento europeu 2020. O caso de estudo da vila de Sesimbra, Tese de Doutoramento, Universi-
dade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2016, p. 273 (http://hdl.handle.net/10451/23659).
5 Glossaire Nautique: répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes, Paris, Firmin Didot, 
1848, p. 133. 
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4 meses e as âncoras ficavam no areal todos os restantes meses. Será este o motivo 
porque Filipo Terzi, sendo italiano, designou assim o forte. 

Mas o forte já existia antes de 1563, porque num alvará de 18 de junho desse 
ano determinou o rei D. Sebastião: «(…) a pessoa que D. João, duque d’Aveiro (…) 
puzer por capitão da villa de Cezimbra, possa despender, do rendimento da imposi-
ção que na dita villa mandei lançar para a fortificação e defensão della, todo o que 
for necessário em polvora e chumbo e em reparos de artilharia, e cousas que para 
ella forem necessárias, e assim com caminheiros que elle mandar aos logares da 
costa com cartas de aviso (…)»6. O alvará prevê gastos com consumíveis (pólvora, 
chumbo, reparos de artilharia) e coisas que para ela (artilharia) forem necessárias. 
Reparo é o suporte onde assenta a peça. Depreende-se que já havia uma fortifica-
ção com peças de artilharia. As cartas de aviso referem-se a ameaças avistadas no 
mar, nomeadamente de corsários, através de um sistema de postos de vigilância em 
locais conspícuos. 

D. João, duque de Aveiro, é D. João de Lencastre, a quem D. João III doou, 
em carta de 7.12.1554, o senhorio de várias vilas, entre as quais Sesimbra. D. João de 
Lencastre, na qualidade de senhor de Sesimbra, é também capitão-mor. Esta carta está 
inserida na carta de 5.5.1594, pela qual o rei Felipe I doou as mesmas vilas a D. Álvaro 
de Lencastre, sobrinho de D. João de Lencastre7. Quanto à imposição que D. Sebastião 
mandou lançar, um alvará de 28.6.1611 esclarece que contemplava a fábrica da fortale-
za e outras despesas, como a manutenção de um médico, um cirurgião e um boticário8.

A fortaleza de Sesimbra é mencionada em documentos de 1585 e 1593. Os 
«atallayas mandadores e armadores he mais pessoas obriguadas ao serviço das ar-
mações e almadravas» alegavam estar isentos de vigias e rondas, mas o ouvidor 
da vila queria obrigá-los a vigiar e rondar «na fortaleza villa e costa da dita villa» 
(na fortaleza, na vila e também na costa). Por isso enviaram ao rei um instrumento 
de agravo, dizendo que têm um privilégio, de que gozam também «os armadores e 
atalaias e mareantes das almadravas do Reino do Algarve», que os isenta de vigias 
e rondas; «somente teriam em suas armações, atalaias»; quando era necessário, 
«vigiavam o mar e terra desde o cabo do Espichell» até à Arrábida (portinho da 
Arrábida) com seus atalaias em terra e barcos no mar. Respondeu o capitão da forta-
leza, Gaspar Veloso Cerqueira, em 10.6.1593, afirmando que no tempo dos capitães 

6 OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a história do município de Lisboa, 1ª parte, tomo VI, Lisboa, 
Typographia Universal, 1891, p. 293.
7 COSME, João, O Alentejo a oriente d’Odiana (1600-1640). Política, sociedade, economia e cultura, vol. II, 
Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 1990, pp. 29-35, cita ANTT Confirmações 
Gerais, Liv. 9, fls. 31 v-32. 
8 Livro I de Registo da Vila de Sesimbra, fl. 229. Este livro foi-me facultado em fotocópia pelas Doutoras An-
dreia Conceição e Cristina Conceição, a quem muito agradeço. Em 1936 o Sr. Afonso Henriques, funcionário 
do ANTT, elaborou os «Resumos do Livro I de Registo da Vila de Sesimbra»; a numeração ao longo deste meu 
artigo é do Livro I de Registo, não do livro dos resumos. 
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anteriores todos os moradores da vila vigiavam; a vigia durava até fim de setembro 
e as armações acabavam no último dia de julho. Sobre isto já houvera uma sentença 
do rei, em 12.3.1585, a favor dos «armadores e mareantes»9.

Numa carta de 28.7.1565, o rei informara que o contrato que os vedores da 
sua fazenda fizeram com «os mandadores e armadores das armações» da vila de Se-
simbra lhes concede os privilégios dos «mandadores e armadores das armações do 
Reino do Algarve»10. O vedor da fazenda, encarregado da administração financeira 
e económica do reino, interferia em tudo o que se relacionasse com despesas e recei-
tas. Não era o ouvidor que os queria obrigar a vigiar e rondar, porque esta era uma 
atribuição do capitão, mas o ouvidor, no exercício dos seus poderes semelhantes aos 
dos corregedores, terá dirimido o litígio a favor do capitão. E o rei, na sentença de 
12.3.1585, pronunciou-se no mesmo sentido. Uma provisão de 25.9.1593 determina 
que todos vigiem, incluindo os que tenham privilégios em contrário. O rei, tendo em 
atenção os avisos de poderem «demandar navios de mouros e de outros cossayros 
a paragem da villa de Sezimbra (ainda que nos de mouros se offereçam muitas di-
fficuldades por o tempo para poderem chegar e tornar sse a recolher lhe poderem 
servir mui raramente)», manda que tudo esteja prevenido, o capitão da vila, Gaspar 
Veloso Cerqueira, «faça rrecolher os barcos e nam deixe sair ninguem ao mar», e 
todos os moradores da vila e termo acudam ao capitão quando ele os chamar11.

Os relatos de uma batalha travada na baía de Sesimbra em 3.6.1602, entre 
uma armada inglesa e outra luso-espanhola, durante a qual os ingleses apresaram 
a nau São Valentim que vinha da Índia carregada de bens, mencionam um forte em 
Sesimbra que disparou durante algum tempo e foi danificado. O forte também se vê 
numa pintura alusiva à batalha, algo fantasiosa, da autoria do neerlandês Hendrick 
Cornelisz Vroom (http://www.cm-sesimbra.pt/pages/1281).

Em 1607, o duque D. Álvaro de Lencastre nomeou António Martins de Deus 
capitão da vila de Sesimbra e da fortaleza: «(…) o dou por capitão da dita vila e for-
taleza como serviram Garamatam Teles e Gaspar Veloso, último capitão que nela 
foi»12. Gaspar Veloso é Gaspar Veloso Cerqueira que já era capitão em 1593. An-
tes dele foi capitão Garamatam Teles. Em 27.4.1612 o rei, havendo respeito a estar 
vaga na fortaleza de Sesimbra uma praça de bombardeiro, por falecimento de Gião 
Álvares, que foi proprietário dela, e boa informação que se houve no Conselho da 
Fazenda, pelo capitão da dita fortaleza, de Francisco Pires, bombardeiro examinado, 
morador na vila, nomeia este para o seu lugar13.

9 Livro I de Registo da Vila de Sesimbra, fls. 93 e ss.
10 Livro I de Registo da Vila de Sesimbra, fl. 83 v.
11 Livro I de Registo da Vila de Sesimbra, fl. 92 v.
12 Livro I de Registo da Vila de Sesimbra, fl. 150 v; LAPA, Albino, Sesimbra a Piscosa, Boletim da Pesca, n.º 45, 
dezembro de 1954, p. 72.
13 Livro I de Registo da Vila de Sesimbra, fl. 230 v.
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A restauração da independência em 1640 provocou uma reação muito violenta 
da Espanha e deu origem a uma guerra que durou 28 anos, até 1668. Uma das principais 
preocupações passou a ser a construção de fortificações na orla marítima e a instalação de 
guarnições militares capazes de enfrentar desembarques de forças espanholas. Num alva-
rá de 25.2.1641, o rei nomeia Sebastião Gonçalves Alvelos tenente da fortaleza e vila 
de Sesimbra, de que tenho encarregado de capitão a Pedro Correia Ribeiro, seu pai, 
com declaração que um e outro procurarão «fortificar esta Praça com a gente da terra 
e tê-la em boa forma».14 Pedro Correia Ribeiro já era capitão pelo menos desde 1630. 

Um decreto de 4.5.1641 determina que vá um engenheiro inspecionar o porto 
de Sesimbra e desenhar as fortificações que sejam necessárias15. Foi o padre Simão 
Falónio (Simon Fallon), jesuíta irlandês que lecionou matemática e astronomia na 
Aula da Esfera do Colégio de Santo Antão, em Lisboa, até ser nomeado pelo rei D. 
João IV engenheiro-mor do reino. Fez um relatório (“Memória”), por vezes de difícil 
interpretação porque não dominava a língua portuguesa. 

A “Memória” do padre Simão Falónio

A “Memória” é muito extensa, pelo que vou transcrever apenas uma parte. 

 (…) Sesimbra é uma praia aberta (…) e tem somente para sua defensa um 
reduto na praia com duas plataformas. Este reduto necessita primeiramente 
de que se estendam mais os seus terraplenos, porque ao presente é o espaço 
tão curto, que a artilharia fica inútil e arriscada a se perder com cair do ter-
rapleno para trás (…). Necessita mais este reduto de artilharia, porque afora 
uns 4 meios canhões, não tem mais que 4 ou 5 peças de artilharia, além de 
que deve haver 2 pedreiros para lavar o arraial de uma e outra parte. Esta 
praça, da parte de terra não tem defensa alguma, porque os muros estão 
feitos sem travezes, de maneira que se não descortinam, e está cercada de 
casas que lhe servem de padrastos, por onde é necessário entrincheirar-se o 
espaço do areal que responde à vila, na forma que ficou desenhada, nem é 
necessário estender-se a trincheira a toda a praia porque fora do dito espaço 
a terra é alcantilada e fácil de defender16. 

14 CALIXTO, Carlos Pereira «A fortificação da Ponta do Cavalo», O Dia, 3.8.1986.
15 CHABY, Cláudio, Synopse dos decretos remetidos ao extinto Conselho de Guerra (…), vol. I, Lisboa, Im-
prensa Nacional, 1869, p. 8. 
16 Arquivo Carlos Pereira Calixto, no Arquivo Histórico Militar, Pasta 38/8/551/152; Conselho de Guerra, Con-
sulta de 21.2.1642, cx. 8, m. 2A, doc. 59. As folhas desta pasta não estão numeradas.
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Carlos Pereira Calixto17 acrescenta mais uma parte da “Memória”: para a de-
fesa do reduto e da vila, «afora uns 4 meios canhões, não tem mais que 4 ou 5 peças 
de ferro muito ruins e tais que corre perigo evidente o artilheiro (…) Para a inteira 
defensão da enseada é necessário fazer-se um reduto na Ponta do Cavalo, que para 
isso é lugar mui acomodado, porque dando-se a meia artilharia deste reduto, com a 
do que está feito, será cousa mui difícil surgir neste meio o inimigo (…) Para guar-
necer as praças de Setúbal e de Sesimbra é necessário, em todo o caso, haver alguma 
gente paga, porque como são terras marítimas cujos moradores estão sempre no 
mar, não podem escusar soldados pagos nem governar-se com a gente da ordenan-
ça, como nas outras terras (…)».

Tentemos agora a interpretação.
- Sesimbra tem somente para sua defesa um reduto na praia com duas plata-

formas. 
Vários autores consideram que seria pequeno, simples, sem importância, mas 

reduto era então um dos nomes que se davam aos fortes e fortalezas. Podia ser 
pequeno ou grande. No ano em que Simão Falónio escreveu a sua memória, 1641, 
o Conselho de Guerra enviou ao rei uma Consulta sobre as fortificações que se de-
viam fazer para defesa da barra do Tejo, na qual propunha construir vários redutos, 
um dos quais em Paço de Arcos, «artilhado com 8 peças grossas». Estas fortificações 
foram mais tarde designadas fortes ou fortalezas18. Este «reduto na praia» é o ante-
riormente chamado forte de Ancua e a fortaleza documentada desde 1585, que depois 
foi a fortaleza de Santiago.

- O reduto tem duas plataformas. 
Plataforma é um «pavimento feito de lajedo ou de madeira para jogar a arti-

lharia». Numa Consulta do Conselho de Guerra, de 12.8.1644, se diz que o forte de 
São Felipe de Setúbal «necessita de (…) se lajearem duas praças, para correr melhor a 
artilharia»19. Estas duas praças podem ser consideradas plataformas.

- O reduto necessita de que se estendam mais os seus terraplenos, porque ao 
presente é o espaço tão curto, que a artilharia fica inútil e arriscada a se perder com 
cair do terrapleno para trás.

Este trecho não se entende, está certamente mal traduzido. Se tem duas pla-
taformas, a estas correspondem dois terraplenos, que poderiam estar em dois níveis, 
um alto e outro baixo. Se a artilharia podia «cair do terrapleno para trás», é de ad-
mitir a hipótese de haver um fosso atrás do reduto, para o lado de terra, mas o fosso 
não se documenta e não aparece nas várias plantas desta fortificação nos séculos 
XVII, XVIII e XIX.

17 Sesimbra no tempo da Restauração», Raio de Luz, n.º 44, 1.1.1980
18 CALIXTO, «As fortificações marítimas do tempo da Restauração», in Rafael Moreira (dir.), História das 
fortificações portuguesas no mundo, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, p. 208. 
19 ANTT, CG, Consultas, 1644, maço 4-B, transcrita em Fortalezas.org. Forte de São Felipe de Setúbal.
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- Necessita mais este reduto de artilharia, porque afora uns 4 meios canhões, não 
tem mais que 4 ou 5 peças de artilharia, além de que deve haver 2 pedreiros para lavar 
o arraial de uma e outra parte.

A palavra pedreiro podia designar várias peças de artilharia diferentes. Neste 
contexto, são canhões de grande calibre, que se carregam com pedaços de pedra, 
ferro ou outros ingredientes e disparam metralha formando um cone de dispersão. 
Lavar significa limpar, varrer a zona por onde os adversários se podem aproximar. 
Os meios canhões são de bronze e bala de ferro. 

- Esta praça, da parte de terra não tem defensa alguma, porque os muros estão 
feitos sem travezes, de maneira que se não descortinam, e está cercada de casas que 
lhe servem de padrastos, por onde é necessário entrincheirar-se o espaço do areal que 
responde à vila, nem é necessário estender-se a trincheira a toda a praia porque fora do 
dito espaço a terra é alcantilada e fácil de defender.

Aqui, travezes são aberturas que permitam ver para o lado da terra, para 
as casas. Como define Manoel de Azevedo Fortes,20 «padrasto ordinário se chama 
qualquer outeiro vizinho à praça, do qual pode ser batida com artilharia». Na parte 
superior das casas podem ser colocadas peças de artilharia que disparem para a 
praça. Tem sido dito que o reduto estava inacabado pela parte de trás, virada à terra, 
porque «da parte de terra não tem defensa alguma». Não é isso, tinha da parte de 
trás muros, só que estes não permitiam a visibilidade.

- Para a inteira defensão da enseada é necessário fazer-se um reduto na Ponta 
do Cavalo, que para isso é lugar mui acomodado, porque dando-se a meia artilharia 
deste reduto, com a do que está feito, será cousa mui difícil surgir neste meio o inimigo 
(…).  

Em resumo, o padre Simão Falónio considera que a fortaleza tem limitações, 
mas, quando se construir outra fortaleza na Ponta do Cavalo, a artilharia das duas 
será capaz de resistir a qualquer armada inimiga: será cousa mui difícil surgir (fun-
dear) neste meio o inimigo.

A “Advertência” de D. Álvaro Pereira

D. Álvaro Pereira, nomeado capitão-mor e alcaide-mor de Sesimbra num 
alvará de 17.6.1641,21 escreveu uma «Advertência sobre a fortificação e defesa da 
Costa de Sesimbra, Arrábida e Albufeira» (desde o portinho da Arrábida até à Lagoa 
de Albufeira), que está anexa a uma Consulta do Conselho de Guerra, de 21.2.1642. 
«O verão passado, nos princípios de julho, (…) fiz entrincheirar a mor parte do que 
era necessário e convinha ao sítio das praias, que por serem mui extensas se não 
puderam acabar de todo, e das que se fizeram derrocou a invernada muita parte». 

20 O engenheiro portuguez (…), vol. II, Lisboa Ocidental, na oficina de Manoel Fernandes da Costa, 1729, p. 18.
21 CALIXTO, Pasta 38/8/551/152; Secretaria de Guerra, Liv. 2, fl. 76 v.
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D. Álvaro Pereira aconselha o rei a mandar «pôr naquela Vila alguma gente de 
presídio certa, paga pelo menos no verão, tempo mais arriscado por andar a gente 
da Vila no mar fazendo as suas viagens e não ficar na Vila 4 pessoas que a possam 
defender de duas naus de mouros, quanto mais do poder de uma armada (…). Esta 
Vila [Sesimbra] tem mais de um quarto de légua de praias limpas onde no verão 
podem, seguramente dos ventos, desembarcar as gentes de quantas galés, barcaças 
e lanchas houver». Em Sesimbra devia haver um presídio de pelo menos 100 ho-
mens22. Presídio significa guarnição militar.

D. Álvaro Pereira apresentou em março de 1642 um papel no Conselho de 
Guerra com as necessidades «para o forte que se manda fazer na ponta do Cavalo», 
para o castelo e para se formarem as trincheiras que se fizeram o ano passado. Des-
pachou o rei: «se façam e acabem logo estas fortificações»23. Fazia-se, portanto, um 
entrincheiramento, de um e outro lado do reduto, ao longo da praia. O padre Simão 
Falónio disse isso, em 1641. Também D. Álvaro Pereira em 1642: «fiz entrincheirar a 
mor parte do que era necessário e convinha ao sítio das praias, que por serem mui 
extensas se não puderam acabar de todo, e das que se fizeram derrocou a invernada 
muita parte que se há de reformar». Reformar significa refazer as trincheiras, por-
que eram sempre precárias devido às marés, à ondulação e aos temporais. 

22 CALIXTO, «As advertências de D. Álvaro Pereira, governador de Sesimbra», Raio de Luz, n.º 45, 24.2.1980.
23 CALIXTO, Pasta 38/8/551/152; Secretaria de Guerra, Liv. 3, fl. 128.
24 SOUSA, Luís Costa e, Escrita e prática de guerra em Portugal, p. 457, transcreve de François Bellec et. al., 
Nefs, galions & caraques dans l’iconographie du XVI siècle, Paris, Editions Chandeigne, 1993, p. 89

FIGURA 1 Tranqueira ou trincheira artilhada opondo-se a um desembarque (1560) 24
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Os portugueses dominavam bem o emprego de trincheiras ou tranqueiras, 
muito usadas no Norte de África, na Índia e no Brasil. Resistiam bem à maior parte 
da artilharia da época e podiam assegurar a defesa em zonas onde não houvesse 
fortificações. A Relação das Fortalezas e Fortes de toda a marinha da Província da 
Estremadura (…), de 31.3.1735,25 diz que a Praça de Sesimbra necessita de 2.000 sacos 
de trincheiras; muitos destes sacos seriam utilizados no entrincheiramento, de um e 
outro lado da fortaleza, ao longo da praia, que se faria todos os anos.

Segundo vários autores, a fortaleza de Santiago foi construída entre 1642 e 
1648 no local do antigo forte de Ancua. Após a morte do padre Simão Falónio, em 
fins de 1641 ou em 1642, o rei recorreu a outro padre, João Paschasio Cosmander, da 
Companhia de Jesus, flamengo, natural de Lobayna, que foi mandado inspecionar 
as fortalezas de Setúbal em 21.8.1642. Acredita-se que é da sua autoria o projeto da 
nova fortaleza, mas não acompanhou as obras, porque nos termos de um decreto de 
19.11.1642 foi inspecionar todas as Praças das fronteiras, e andou depois até 1648 
ocupado em ações militares, acabando por morrer neste último ano no ataque a 
Olivença. 

Em 8.6.1650 o rei enviou uma carta a João de Saldanha. de Sousa, governador 
das armas de Setúbal e sua comarca: recebida vossa carta «sobre as cousas de que a 
Vila de Sesimbra, o Castelo dela e o Reduto que está junto do mar necessitam (…), 
me pareceu dizer-vos e recomendar-vos procureis que o Reduto que está situado 
junto do mar se acabe pela banda da terra como convém, e prevenir a porta e alargar 
as esplanadas para melhor jogar a artilharia que tem, e que na Vila se façam nas 
bocas das ruas as trincheiras que advertis para impedir o desembarcadouro»26. Tem 
sido dito que a fortaleza de Santiago estava concluída em 1648 ou 1649. Depois desta 
data, em 1650, o rei dá instruções sobre as cousas de que a vila de Sesimbra, o castelo 
dela e o reduto que está junto do mar necessitam. O castelo e o reduto são as únicas 
fortificações que refere. Claramente, o reduto que está junto do mar é a fortaleza de 
Santiago. Reduto, forte e fortaleza são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. 
Que era de dimensões apreciáveis, depreende-se do desejo de D. Álvaro Pereira, 
em 1642, de ter uma guarnição (presídio) de 100 homens. O rei, na sua carta de 
8.6.1650 para o governador das armas de Setúbal, recomenda que o reduto se acabe 
pela banda da terra como convém e que as esplanadas sejam alargadas para melhor 
jogar a artilharia. Estas recomendações já estavam na Memória de Simão Falónio 
de 1641 e a elas voltaremos mais adiante. Determina ainda o rei, na vila se façam 
nas bocas das ruas trincheiras para impedir o desembarcadouro. As trincheiras nas 
bocas das ruas, atravessando-as completamente, servem para proteger os nossos e 

25 Biblioteca Nacional, Lisboa, cod 421, fls. 14-15.
26 CALIXTO, Pasta 38/8/551/152; Secretaria de Guerra, Liv. 15, fls. 15-16.
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impedir que os assaltantes entrem na povoação e a dominem. O rei não menciona a 
necessidade de trincheiras no areal, que tanto preocupavam Simão Falónio em 1641 
e D. Álvaro Pereira em 1642, mas eram certamente feitas, embora sempre de modo 
precário devido às marés, à ondulação e aos temporais. Podemos concluir que as 
plantas elaboradas pelo padre Cosmander em 1642 terão servido para a remodela-
ção ou ampliação da fortaleza de Santiago, mas não foi ele que dirigiu os trabalhos. 
Uma parte importante ainda não tinha sido iniciada em 1650. 

O governador da Praça de Setúbal e da sua comarca escreveu uma carta em 
1655 sobre o «estado em que se acham as Praças Marítimas da sua jurisdição e do 
que necessitam para sua defensa». «Sesimbra é uma Vila estendida por uma praia 
sem defensa, porque a não consente a disposição do lugar, e a Fortaleza que tem 
está também ofendida, que quando falta a chave da porta por ser o Capitão dela fora 
da Vila sobra a diligência de qualquer vizinha para se franquearem as portas (…), 
a bateria que Sua Alteza que Deus tem mandou fazer com um reduto para guarda 
dela, se acha a obra dela imperfeita»27. Pinta em tons muito negros a segurança de 
Sesimbra e exagera claramente quando afirma que é preciso chamar uma vizinha 
para abrir a porta da fortaleza. A segurança tinha muitas limitações, mas permitiu 
ao padre Falónio, em 1641, tecer o seguinte comentário: «Para a inteira defensão da 
enseada é necessário fazer-se um Reduto na Ponta do Cavalo (…), porque dando-se a 
meia artilharia deste Reduto com a do que está feito [a da fortaleza] será cousa mui 
difícil surgir [fundear] neste meio o inimigo».

Sua Alteza que Deus tem é o príncipe D. Teodósio, filho primogénito de D. 
João IV, que faleceu em 1653 (D. João IV faleceu em 1656). Segundo o seu biógrafo 
João Baptista Domingues,28 em dezembro de 1652 veio de Lisboa para Setúbal e se-
guiu num escaler por mar até Sesimbra, «onde foi ver a fortaleza, e vendo que havia 
lugar para mais fortificações ordenou que os engenheiros fizessem a respetiva plan-
ta». A fortaleza que foi ver é a de Santiago. Uma das fortificações de que mandou 
fazer planta foi certamente a «bateria que Sua Alteza que Deus tem mandou fazer 
com um reduto para guarda dela». O governador da Praça de Setúbal menciona 
depois esta bateria noutra carta de 12.7.1660, dizendo que, além da nova fortaleza de 
São Teodósio da Ponta do Cavalo, «há mais em Sesimbra um Reduto que os Duques 
de Aveiro conservavam com o nome de Fortaleza, que hoje fica quase inútil a res-
peito da nova Fortaleza que se fez, e assim lhe tem mandado tirar quase toda a arti-
lharia, e com os efeitos que estavam aplicados ao sustento deste Reduto vem Vossa 
Majestade a poupar dinheiro»29. Considera Carlos Pereira Calixto, erradamente, que 
este reduto seria uma fortificação de pequenas dimensões, situada talvez no mes-

27 CALIXTO, «A Praça de Guerra de Setúbal e as suas dependências», Raio de Luz, n.º 57, fevereiro/março 1981; 
CG, cx. 18, m. 15. 
28 Vida do príncipe D. Teodósio (…), Lisboa, Na Officina dos herdeiros de António Pedrozo Galram, 1747, p. 170; 
Arquivo Distrital de Setúbal, Arquivo Almeida Carvalho, J/0053.
29 CALIXTO, «O velho castelo de Sesimbra», Raio de Luz, 25.12.1983; Consulta de 16.7.1660, ANTT, Consul-
tas, CG, cx. 20, m. 20 A.
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mo local onde mais tarde se veio a construir a fortaleza de Santiago. A fortaleza de 
Santiago já existia, documentada pelo menos desde 1585. Este reduto que o príncipe 
D. Teodósio mandou fazer e os «Duques de Aveiro conservavam com o nome de 
Fortaleza», estaria perto da praia, não se sabe onde, e teve vida efémera. Deixou 
de ser necessário quando se ultimou a construção da fortaleza de São Teodósio da 
Ponta do Cavalo. 

O governador militar de Setúbal, em 20.9.1657, tece considerações sobre «a 
fortaleza nova da Ponta do Cavalo» e a fortaleza velha, que era a de Santiago30. Se 
tivesse sido construída entre 1642 e 1648, como alguns sustentam, seria velha com 
9 anos de idade.

A Fortaleza de Santigo em 1661

O engenheiro francês Nicolao de Langres elaborou, à volta de 1661, o manus-
crito Desenhos e plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal (…), que inclui dois 
desenhos de Sesimbra31.

A fortaleza tem um formato muito semelhante ao atual, no mesmo local. 
Neste desenho vê-se bem a água do mar, a praia e a distância apreciável que havia 
entre a fortaleza e as primeiras casas da povoação. A metade sul do perímetro exte-
rior, que se vê dentro de água, é muito semelhante à da fortaleza atual, com os dois 
baluartes nos extremos, um a sudoeste (poente) e outro a sueste (nascente), e entre 
eles, aquilo a que uma planta de 1795 chama «cortina da parte do sul». A metade 
norte, que se vê no areal, também tem dois baluartes nos extremos, um a noroeste 

FIGURA 2 A baía, a fortaleza de Santiago, arruamentos e casas. 

30  Arquivo Distrital de Setúbal, Arquivo Almeida Carvalho J/0327, m0031-m0033.
31 http://purl.pt/15387, fls. 37-38.
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e outro a nordeste, mas já apresenta diferenças significativas em relação à fortaleza 
atual. Os desenhos têm a escala (petipé) em pés, através da qual se podem calcular 
as dimensões, de modo aproximado, porque o valor atribuído às medidas lineares 
desta época é incerto.

Se os desenhos são de 1661, ainda decorriam obras. Uma Consulta do Conse-
lho de Guerra de 20.11.1663 diz que ficara ainda um lanço delas para fazer, «a qual 
não se continuando ficará imperfeita, e que é razão se acuda a acabar-se esta fortifi-
cação para que o rigor das águas, assim do inverno como das marés a não derrube, 
e suceda uma ruína»32. Esta fortaleza é a de Santiago; só ela é que estaria sujeita a 
ruína pelo rigor das águas, assim do inverno como das marés. O engenheiro-mor 
Luís Serrão Pimentel foi em julho de 1669 à Praça de Sesimbra «fazer medição geral 
das obras da marinha, do seu Castelo e Fortaleza do Cavalo»33, e depois, no seu livro 
Methodo Lusitano de desenhar as fortificações (…),34 datado de 1680, refere as obras na 
vila de Sesimbra, na praia e nas suas ribanceiras. “Marinha” significa orla marítima. 
A obra nas ribanceiras da praia fazia-se com pedra, ou seja, era uma muralha.

Uma «muralha ao longo do mar» está prevista numa planta de Sesimbra de 
cerca de 1568-70, e os trabalhos arqueológicos efetuados em 2007 e 2008 identifica-
ram no largo de Bombaldes uma muralha paralela à praia, talvez do séc. XVI, e uma 
segunda muralha talvez do início do séc. XVIII, mais à frente em direção à fortaleza 
de Santiago35. Esta segunda muralha seria a que estava a ser construída em 1669. 

A Fortaleza de Santiago em 1693

Uma carta do príncipe regente D. Pedro, de 1681, discrimina as obras onde o 
engenheiro João Rodrigues Mouro tinha trabalhado, entre as quais a «fortificação 
de Sesimbra»36. Este engenheiro desenhou em 1693 muitas das Plantas das fortalezas 
da costa portuguesa entre Vila Nova de Milfontes e as Berlengas, entre as quais a da 
Marinha37.

32 CALIXTO, «O velho castelo de Sesimbra», Raio de Luz, 25.12.1983; CG, Consultas, cx. 25, m. 23 A.
33 CALIXTO, Pasta 38/8/551/152; Secretaria de Guerra, Liv. 35, 69/70 v.
34 p. 401.
35 FERREIRA, Luís Filipe Pinhal, Que futuro nestas ruas cheias de memórias? (…), pp. 114-115
36 QUARESMA, António Martins, «João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal», Revis-
ta de Estudios Extremeños, 2010, tomo LXVI, n.º 1, Centro de Estudios Extremeños, Diputación de Badajoz, 
pp. 215. 231. 
37 ANTT, Livro de Plantas da Casa Cadaval, n.º 28, planta n.º 12
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É a fortaleza de Santiago, com a escala (petipé) em palmos craveiros, a água 
do mar, que deve corresponder à preia-mar de águas vivas, e o areal. Pela disposição 
do areal parece que as primeiras casas da povoação estavam junto à fortaleza, como 
hoje. O palmo craveiro andaria pelos 22 centímetros. Tem sido dito que foi cons-
truída sobre as ruínas de um forte anterior, da época manuelina, o forte da Marinha 
ou forte de São Valentim, mas nenhum documento conhecido regista o nome de 
forte de São Valentim ou qualquer outro da época manuelina. A expressão forte ou 
fortaleza da Marinha aparece pela primeira vez aqui, em 1693, no desenho de João 
Rodrigues Mouro.

A Fortaleza de Santiago no início do século XVIII

Foi poucos anos depois desenhada por João Tomás Correia38.

FIGURA 3 Fortaleza da Marinha da Praça de Sesimbra, 1693.

FIGURA 4 Fortaleza da Marinha da vila de Sesimbra

38 Livro de várias plantas deste Reino e de Castela, por João Tomás Correia, fl. 17.
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Vê-se a água do mar, que deve corresponder à preia-mar, e o areal. Tal como 
na planta de 1693, a disposição do areal sugere que as primeiras casas e a marginal 
estavam junto à fortaleza, como hoje. O desenho é mais pormenorizado do que o de 
João Rodrigues Mouro, com dois edifícios, “Lugar em que estão as casas da vedoria 
e quartéis” e “Lugar da casa da pólvora”. Quartéis são alojamentos. Tem plataforma 
ou esplanada e parapeito, onde estão 12 peças de artilharia, em dois grupos de 6 
peças cada um, bem separados. 

As plantas de 1693 e dos primeiros anos do séc. XVIII sugerem que as pri-
meiras casas estavam junto à fortaleza. Pegadas mesmo a ela, afirma o sargento-mor 
de Sesimbra numa carta que enviou ao rei em 1691: atendendo aos «inimigos que o 
tempo pode oferecer pela parte do mar», esta fortaleza está condenada pela povoa-
ção, da qual apenas a separa «um muro singelo, e pode suceder perder-se, com que 
não fica outro retiro aos moradores mais que o do castelo, que dista da povoação um 
tiro de peça de 4»39. Peça de 4 significa calibre de 4 libras. No desenho de Nicolao de 
Langres, que será de 1661, as primeiras casas estavam bem afastadas. Isto significará 
que no espaço de 30 anos, entre 1661 e 1691, novas construções se aproximaram da 
fortaleza até ficarem separadas dela por um simples muro.

A Relação das Fortalezas e Fortes de toda a marinha da Província da Estrema-
dura, de 31.3.1735, descreve a fortaleza de Santiago, com o nome “Forte de S. Tiago”. 
Na praia da Praça de Sesimbra «está este forte que necessita acabar-se-lhe o baluar-
te do Nascente, que está sem lajedo para poder laborar a artilharia, e o reduto que 
fortifica a entrada do mar para a povoação, a maior parte está atrasado». Estavam, 
portanto, em construção o baluarte do nascente e o «reduto que fortifica a entrada 
do mar para a povoação».

A Fortaleza de Santiago em 1795

FIGURA 5 Fortaleza de Santiago, 179540

39 CALIXTO, Pasta 38/8/551/152; CG, Consultas, cx. 38, m. 50 A.
40 Biblioteca Digital do Exército, Cota 1274-1A-12A-16 (2).
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Esta planta, feita pelo sargento-mor engenheiro Diogo Correia da Motta, tem es-
crita a palavra “baluarte” nos dois cantos sudeste (nascente) e sudoeste (poente). A escala 
está em palmos. Na parte norte, “A porta da entrada”, a “Rua Direita da Fortaleza” e “Cazas 
na Villa de Cezimbra”. A “Casa do Trem e da Pólvora” está no canto nordeste, contígua 
à “Rua Direita da Fortaleza”. Junto à “Casa do Trem e da Pólvora”, na face nascente, em 
baixo, um sinal com a legenda: «É chão com alicerces de casa que houve em outro tempo. 
Acha-se novamente aforado, mas eu determinei (…) por se poder minar por dentro da casa 
(…) está contígua à casa da pólvora (…) não se pode semear ou plantar na distância de 15 
braças fora da estrada coberta (…)». Confirma-se assim que as primeiras casas estavam 
junto à fortaleza. Houve, portanto, uma casa contígua à fortaleza, que se mandou derrubar, 
e possivelmente outras casas ou barracas. O baluarte do nascente, que em 1735 estava 
«sem lajedo para poder laborar a artilharia», deve ser o de nordeste, porque o de sudeste 
aparece já com este formato no desenho de Nicolau de Langres de c. 1661; o de nordeste é 
que começou por ser um baluarte baixo e foi depois elevado, em data incerta. Não se en-
tende o que seja o «reduto que fortifica a entrada do mar para a povoação», que estava em 
construção em 1735 e não aparece na planta de 1795. Consistiria em fortificar (fortalecer) 
a muralha norte onde está “A porta da entrada”.

Nas Memórias Paroquiais (1758), diz o pároco: a fortaleza de Santiago tem 
2 baluartes; no terramoto de 1755, padeceu ruína, e a mayor no armazém da pólvo-
ra, que se demoliu com a muralha a que se encostava da parte da terra e teve outros 
lintimentos, porém tudo se acha reparado.41 Um documento de 1762, sobre os danos 
causados pelo terramoto de 1755, assinado pelo capitão-mor da Praça de Sesimbra, 
coronel Domingos Ferreira de Macedo, diz que a fortaleza de São Teodósio da Ponta 
do Cavalo precisa de reparações. Feitas essas reparações, fica esta baía defendida de 
qualquer invasão que se intente fazer,42 isto é, a artilharia das duas fortalezas, a de 
São Teodósio e a de Santiago, é capaz de se opor a qualquer força de desembarque.

O capitão-mor e governador da Praça de Sesimbra envidou esforços desde 
1789 ou ainda antes no sentido de se realizarem obras urgentes nos quartéis da 
fortaleza de Santiago e nos armazéns, nomeadamente consertos de portas, janelas 
e telhados. Num ofício de 16.2.1791, diz que nos quartéis «chove como na rua e nos 
armazéns não só chove como as muitas munições de que estão cheios se acham 
em perigo de corrosão por causa das águas que em vez de irem para fora vão para 
dentro»43. As obras começaram em fevereiro de 1795 e terminaram em 14.12.1799. 
Calixto44 viu num alfarrabista as «folhas de férias» das obras. 

Na planta de 1795 o perímetro exterior é muito semelhante ao dos desenhos 
de Nicolao de Langres, João Rodrigues Mouro e João Tomás Correia, e também igual 
ou muito semelhante ao de hoje: comparando-o com fotografias atuais não se notam 

41 RODRIGUES, Henrique, e CONCEIÇÃO, Cristina, «Memórias Paroquiais», Akra Barbarion, Sesimbra, Cul-
tura e Património, n.º 2, Câmara Municipal de Sesimbra, 2017, pp. 206-207.
42 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 1.
43 AHM/DIV/1/11/05/05.
44 «Para a história da fortaleza de Santiago», Raio de Luz, 30.11.1986.
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diferenças. A sul, do lado do mar, os dois baluartes baixos nos extremos, um a sudoeste 
e outro a sueste, e entre eles a “cortina da parte do sul.” A norte, do lado de terra, pare-
ce que tinha também os dois baluartes, um a noroeste e outro a nordeste, que já seriam 
altos. O baluarte de nordeste, onde se vê a “Casa do Trem e da Pólvora”, está recuado 
em relação ao “Lado da parte do norte”, como agora. No lanço da “Porta da entrada” 
e na parte a noroeste, com o baluarte, também não se notam diferenças. As principais 
diferenças estarão nas edificações interiores, que a planta não assinala, e só aqui é que 
se devem ter realizado as obras de 1795 até 1799.

Outra planta, sem data, com as divisões interiores, tem o título “Planta Nobre 
dos Quartéis da Praça de Cezimbra”45. Nela se veem a «Escada de caracol que sobe 
ao Cavaleiro» e as «Escadas que sobem para o Cavaleiro». Cavaleiro é uma obra 
elevada que se coloca sobre um baluarte ou qualquer outra parte da fortificação 
para lhe dar maior elevação e domínio, mas esta planta chama cavaleiro aos dois 
baluartes altos. O padre Simão Falónio, em 1641, diz que o reduto na praia (futura 
fortaleza de Santiago) tem duas plataformas e necessita de que «se estendam mais os 
seus terraplenos, porque ao presente é o espaço tão curto que a artilharia fica inútil 
e arriscada a se perder com cair do terrapleno para trás». E acrescenta: está cercado 
de casas que lhe servem de padrastos, ou seja, da parte superior dessas casas podem 
disparar para ele com inclinação negativa (de cima para baixo). Para obviar a isto seria 
necessário elevar uma plataforma ou as duas. 

A Fortaleza de Santiago na atualidade46

A sul, do lado do mar, os dois baluartes baixos, um a sudoeste e outro a 
sueste, cada um com uma guarita, e entre eles aquilo a que a planta de 1795 chama 
“cortina da parte do sul.” A norte, junto às primeiras casas da povoação, os dois ba-
luartes altos, um a noroeste e outro a nordeste, a que a “Planta Nobre dos Quartéis 
da Praça de Sesimbra” chama cavaleiros, e as respetivas escadas de acesso. No de 

45 Biblioteca Digital do Exército, Cota 1280-1A-12A-16.
46 SIPA. Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, foto n.º 00538830
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noroeste vê-se bem a sua plataforma para colocar as peças de artilharia. Há, portan-
to, uma plataforma principal, abrangendo os dois baluartes baixos, a sul, e outras 
duas plataformas, uma em cada baluarte alto. Quando Simão Falónio diz que «a 
artilharia fica inútil e arriscada a se perder com cair do terrapleno para trás», esta 
frase não teria sentido referida à plataforma principal, que é grande. Onde o espaço 
é «tão curto que a artilharia fica inútil», é nos baluartes do norte, que são pequenos, 
porque a pequenez do espaço limita a movimentação das peças nas manobras de co-
locação em posição e de recuo após o disparo. Seria, portanto, necessário aumentar 
o comprimento destes baluartes, e elevá-los, para evitar que da parte superior das 
casas vizinhas pudessem disparar para eles com inclinação negativa. 

Um documento de 1762, sobre as obras em várias fortificações após o terra-
moto de 1755, assinado pelo capitão-mor da Praça, diz que na fortaleza de Santiago 
se fez de novo uma muralha de 60 palmos de comprido, e falta fazer outra de igual 
comprimento, que foi mandada apear por ameaçar cair. «O baluarte da dita forta-
leza (…) tem 250 palmos de comprido e 17 de largo de obra feita, falta outro tanto 
comprimento e largura para poder laborar a artilharia de que necessita para ficar 
inteiramente defendida». Refere duas portas, uma feita de novo e outra consertada, 
que parece ser a “porta de entrada”. O quartel do capitão-mor teve «um grande 
princípio», mas ainda não está concluído47.

A Planta da Fortaleza de Santiago, de 1795, tem um petipé de 300 palmos, 
por onde se vê que o baluarte de 500 palmos (250 + 250) só pode ser da parte norte. 
É certamente o de nordeste, onde estava a “Casa do Trem e da Pólvora”, porque 
nas Memórias Paroquiais (1758) o pároco diz que «a fortaleza de Santiago padeceu 
ruínas, e a maior no armazém da pólvora, que se moveu (?) com a muralha a que se 
encostava». O quartel do capitão-mor estava a ser construído, isto é, ainda não es-
tavam concluídos os compartimentos que aparecem na “Planta Nobre dos Quartéis 
da Praça de Cezimbra”.

O governador da Praça expôs em 1813 o estado de ruína em que se encontra 
a fortaleza de Santiago,48 e insistiu num ofício que dirigiu ao marquês de Borba em 
1815, sobre «as perigosas ruínas em que se acha aquela Praça»: todo o edifício da 
fortaleza está danificado, com alguns trechos da muralha em risco de derrocada, e 
a porta ameaça cair matando a sentinela; talvez um conto de réis, mais ou menos, 
bastasse para os reparos49.

Um major de artilharia fez em 1831 uma pequena descrição da fortaleza, a 
que chama forte50. A Praça de Sesimbra consta de um forte com uma bateria para a 
baía, de dois pequenos meios baluartes unidos por uma cortina, elevada acima da 
praia 3 braças, com parapeito de cantaria de 32 polegadas e meia de altura. Do lado 

47 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 1.
48 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48, n.º 10.
49 AHM, 3ª div., 9ª secção, cx. 48, n.º 11.
50 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 27.
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da vila estão os excelentes quartéis do governador e mais edifícios, todos descober-
tos do mar. Tem quartéis para 100 praças. O terrapleno da bateria é todo lajeado 
e tem a largura suficiente para o serviço. A bateria tem a figura de uma tenalha 
simples ou obra corna, de 45 braças de extensão, e está em bom estado. A Praça tem 
um armazém e arrecadações em bom estado e um paiol, ambos arejados, secos e em 
bom estado. As balas estão a coberto e dentro de um cunhete no armazém da pala-
menta. O armazém tem 32 palmos e meio de comprido e 29 de largo. O paiol tem 18 
palmos de comprido e 7 de largo. Não há armazéns próprios para recolher reparos, 
mas pode servir para esse fim um dos quartéis inferiores, ou a casa que serve de 
arrecadação da lenha, assoalhando-se de pedra ou tijolo, e fazendo-se-lhe os mais 
arranjos necessários para entrarem e saírem os reparos. Esta casa (de arrecadação 
da lenha) tem 29 palmos de comprido e 24 de largo.

A palavra bateria, aqui usada, é sinónima de plataforma. Diz o major que a 
bateria tem a figura de uma tenalha simples ou obra corna com 45 braças de exten-
são. Manoel de Azevedo Fortes51 define tenalha simples e hornaveque ou obra corna 
de um modo que se adequa ao que se vê na metade sul da fortaleza atual, com os 
dois baluartes nos extremos e entre eles a cortina. Os dois baluartes são muito pou-
co pronunciados e por isso o major lhes chama pequenos meios baluartes. A largura 
da plataforma atual corresponderá às 45 braças.

Um coronel de artilharia fez outra pequena descrição no ano seguinte, 1832. 
A Praça de Sesimbra é um retângulo, no qual a parte que olha para o mar apresenta 
uma cortina e dois meios baluartes, tudo muito bem lajeado, mas sem parapeitos 
nem merlões para cobrirem os defensores e as bocas de fogo. Tem uma muito boa 
casa para o governador e oficiais de residência da Praça, porém as alvenarias da 
referida casa ficam todas descobertas acima do nível da bateria; e por isso, e porque 
ela não é à prova (de bala), pode ser demolida pelos tiros que do mar lhe dirigirem. 
Há também dois pequenos cavaleiros nos ângulos do lado de terra, que não sei para 
que possam servir, a não ser para logradouro dos oficiais das guarnições, e para 
maior alvo às balas do inimigo. O paiol da Praça está contíguo a um destes cavalei-
ros, do lado de leste. É descoberto e exposto desde os seus fundamentos, exceto um 
pequeno armazém abobadado, que fica do mesmo lado de leste52.

A principal preocupação do coronel é a exposição da fortaleza aos tiros que 
lhe fossem dirigidos por navios de guerra, porque do lado sul não tinha proteções 
adequadas. Também critica severamente os dois cavaleiros, isto é, os dois baluartes 
a norte, junto às primeiras casas da povoação, por não terem altura suficiente para 
evitar que das casas ou terrenos vizinhos pudessem disparar para a fortaleza com 
inclinação negativa (de cima para baixo).

51 op. cit., p. 20 e letra H na estampa 3ª, fim do tomo.
52 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 31. 
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A Junta do Comando Geral de Artilharia, em 1831, deu parecer favorável 
ao pedido do governador da Praça para se fazer «um novo paiol nas abóbadas que 
ficam por baixo do Cavaleiro», visto ser pequeno o que existe e estar muito exposto 
aos “tiros do mar”53. Segundo o site http://www.cm-sesimbra.pt/pages/1284, requa-
lificação dos espaços, o antigo paiol que estava no exterior do baluarte nascente (o 
de nordeste), junto a uma das escadarias de acesso ao terraço central, foi nesse ano 
transposto para o interior.

De 2.7.1832 é um orçamento relativo ao projeto de levantar os «Parapeitos 
Barbeles da Bataria Marítima de Cezimbra até à altura necessária para cobrirem a 
artilharia e os seus serventes atirando por canhoneiras»54. Está barbeles, mas será 
barbetes, porque barbeta é o mesmo que barla: as armas disparam por cima do pa-
rapeito. O projeto previa altear os parapeitos e abrir neles canhoneiras por onde as 
armas disparassem. Do mesmo ano, 1832, há um parecer sobre a obra a realizar: os 
parapeitos, construídos de alvenaria e cobertos de cantaria, têm 6 palmos e meio de 
grossura e 4 de altura; deverão ser alteados até 9 palmos de altura55. O documento 
de 2.7.1832 tem um desenho do projeto, com o título “Bateria de Sesimbra n.º 1”, 
onde se veem os parapeitos, ao longo dos dois baluartes, o de sudoeste e o de sueste, 
e da “cortina da parte do sul.” As obras não se realizaram. Não foram alteados os 
parapeitos nem abertas as canhoneiras. 

A fortaleza ainda tinha guarnição militar em 1846, mas foi pouco tempo de-
pois desativada.

Conclusão

Uma fortaleza em Sesimbra, junto ao mar, já existia antes de 1563, foi cha-
mada Forte de Ancua por Filipo Terzi em 1580, continuou documentada nos anos 
seguintes e sofreu danos em 3.6.1602 causados por tiros de uma armada inglesa. Era 
o “reduto na praia” que o padre Simão Falónio descreveu em 1641.  Foi remodelada 
a partir de 1642, com projeto atribuído ao padre João Paschasio Cosmander, e as 
obras prolongaram-se por muitos anos. Nuns desenhos de Nicolao de Langres, à 
volta de 1661, está bem afastada das primeiras casas da povoação e tem um formato 
muito semelhante ao atual, com dois baluartes a sul, e entre eles a “cortina da parte 
do sul”; os dois baluartes a norte já apresentam diferenças significativas em relação 
aos atuais. Decorriam então obras, que continuavam em 1669 quando Luís Serrão 
Pimentel lá foi. João Rodrigues Mouro desenhou-a em 1693, com o nome Fortaleza 
da Marinha, muito perto das primeiras casas da povoação. Estava separada delas 
por um muro singelo, afirma o sargento-mor de Sesimbra numa carta de 1691. João 
Tomás Correia também a desenhou, com o nome Fortaleza da Marinha, nos primei-
ros anos do séc. XVIII. 

53 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 26. 
54 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 29. 
55 AHM, Div. 3/Sec. 9/cx. 48/n.º 30. 
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O nome Santiago parece que figura pela primeira vez na Relação das Fortale-
zas e Fortes de toda a marinha da Província da Estremadura, de 1735. Neste ano, 1735, 
trabalhava-se no baluarte de nordeste, que estava «sem lajedo para poder laborar 
a artilharia», e no «reduto que fortifica a entrada do mar para a povoação». Este 
reduto seria na muralha norte onde está o portão de entrada. Também decorriam 
obras em 1762, no baluarte de nordeste, que era muito comprido (500 palmos), e 
no quartel do capitão-mor. O baluarte de nordeste começou por ser baixo e foi de-
pois elevado, com cavaleiro, talvez nesta época, porque 500 palmos é comprimento 
excessivo para um baluarte baixo. O quartel do capitão-mor estava a ser construí-
do, como possivelmente os outros compartimentos que ficam no piso superior do 
edifício de entrada, e que aparecem numa planta posterior, sem data, com o título 
“Planta Nobre dos Quartéis da Praça de Cezimbra”.

Realizaram-se obras entre 1795 e 1799, que devem ter incidido em especial 
nas edificações interiores, porque o perímetro exterior desenhado nas últimas plan-
tas não difere significativamente das plantas de Nicolao de Langres, João Rodrigues 
Mouro e João Tomás Correia. A partir de 1812, várias vezes se diz que a fortaleza 
estava muito degradada, necessitando de obras urgentes. Em 1831 fez-se um novo 
paiol. Um desenho de 1832, com o título “Bateria de Sesimbra n.º 1”, faz parte de um 
projeto para remodelar os parapeitos, ao longo dos baluartes de sudoeste e sueste, e 
da “cortina da parte do sul”, mas a obra não se realizou.
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Escravatura em Sesimbra: 
a parte esquecida da identidade

sesimbrense
João Augusto Aldeia

Resumo
Os assentos paroquiais de Sesimbra, das freguesias do Castelo e de Santiago, 

ao longo dos séculos XVI a XIX, registaram indivíduos escravizados e respectivos 
proprietários. Embora escassa, esta informação tem grande importância para a his-
tória de Sesimbra.

Palavras chave: escravatura, tráfico de escravos, Sesimbra

Abstract
The parishes of Castelo and Santiago on Sesimbra, registered births, mar-

riages and deaths of enslaved people; although scarce, this information, between 
the sixteenth century and the nineteenth, has a great importance to the history 
of Sesimbra.

Keywords: slavery, slave trade, Sesimbra

A existência de indivíduos escravizados na comunidade sesimbrense aparece 
documentada nos respectivos livros paroquiais, nos assentos de baptismo, casamen-
to e óbito. No conjunto das freguesias do Castelo e de Santiago, encontrámos 246 
registos com referências a indivíduos escravizados – ou que já o teriam sido – regis-
tos que serão apresentados num mapa no final deste texto. 

Exemplo de um assento de falecimento na freguesia de Santiago:
“Aos dezoito dias do mês de Junho de mil setecentos e quarenta e um anos faleceu Tomás, inocente, 

filho de Catarina, escrava do Capitão Manuel Lourenço e deu por Pai ao mesmo Capitão Seu Senhor. 
Está sepultado nesta Igreja em cova da fábrica pela qual deu a esmola costumada ao fabriqueiro 

de que fiz este assento que assinei era supra” (registo n.º 129)
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O primeiro destes registos data de 1579 e o último de 1832 – embora o co-
mércio de escravos para Portugal continental tenha sido proibido a partir de 1761, 
a libertação legal de todos os escravizados só viria a ser decretada em 18691, mas fi-
cando ainda sujeitos à prestação de um conjunto de serviços aos seus proprietários, 
obrigação que só terminaria no dia 29 de Abril de 1878.

A distribuição dos registos encontrados, ao longo deste período de dois sécu-
los e meio, é muito desigual, com uma grande concentração no século XVIII (81,7 %), 
talvez fruto de um maior rigor no registo paroquial, em relação a períodos anteriores. 
Com a proibição do tráfico, o número de escravizados viria depois a diminuir.

Século 16 II 1 0,4 %

Século 17
I 14 5,7 %

II 26 10,6 %

Século 18
I 135 54,9 %

II 66 26,8 %

Século 19 I 4 1,6 %

246 100,0 %

Alguns destes assentos fazem referência a mais do que um escravo (por 
exemplo, uma criança baptizada, os seus progenitores e o padrinho, também escra-
vo), mas também ocorrem referências repetidas aos mesmos indivíduos, em diferen-
tes assentos (por exemplo, progenitores que são referidos em baptismos de filhos). 

Nestes assentos, a identificação dos indivíduos sujeitos à escravatura resu-
mia-se a um nome próprio, eventualmente completado com o apelido dos proprie-
tários, ou com a identificação destes últimos. Por vezes, são apenas referidos como 
“um escravo”, “um negro”, “uma mulatinha”, etc. A mesma pessoa podia ser identi-
ficada com diferentes nomes: por exemplo: Caetano, Caetano de Campos, Caetano 
José de Campos (registos 161, 202 e 223).

Tendo sido esclarecidas, tanto quanto possível, as repetições, apurou-se um 
total de 269 indivíduos escravizados. Este número peca seguramente por defeito, 
por diversos motivos: ou porque os próprios registos apresentam lacunas (períodos 
para os quais não existem assentos); ou porque não fossem registados todos os in-
divíduos escravizados; ou porque os assentos não referissem a condição de escravi-
zado, ou ainda porque podem existir registos que não tenhamos detectado. Para os 
escravizados, não havia o mesmo cuidado de registo que para os outros indivíduos: 
por exemplo, para várias crianças dadas como escravas em assentos de óbito, não se 
encontram registos de baptismo correspondentes.

1 Decreto de 25-2-1869.
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Ainda que incompleto, este registo da escravatura em Sesimbra é, contudo, 
precioso, pois são muito escassas quaisquer outras referências a esta fatia da popu-
lação que, por estar destituída de certos direitos, não consta de qualquer outra do-
cumentação. Para além destes assentos paroquiais, apenas conhecemos referências 
num processo da Inquisição (Madalena, referida no processo de António Mendes de 
Matos, registo nº 7 da nossa lista)2, e num registo de condenados às galés (Manuel 
dos Santos, registo n.º 142)3. 

Os 246 assentos consultados distribuem-se da seguinte forma:

Baptismos   77 31,3 %

Casamentos     3   1,2 %

Óbitos 166 67,5 %

O elevado número de óbitos de crianças reflecte a elevada mortalidade infan-
til: 30 registos de falecimento referem a condição de “inocentes”, ou seja, recém-nas-
cidos; outros 11 referem (ou indiciam) tratar-se de “crianças” ou “menores” – e não 
há dúvida de que, mesmo tendo falecido à nascença, eram registados como escravos.

O baixo número de casamentos é comum ao que acontece em outras locali-
dades, reflectindo a pouca apetência da comunidade escravizada, e/ou da sociedade 
envolvente, para a formalização deste tipo de uniões. 

Apenas três casos – duas mulheres e um homem – são registados como 
“forros”, ou “livres” (n. 3, 20, 222). 

Parentescos

Existem alguns casos em que é visível a existência de casais de escravos, pelo 
registo sucessivo dos seus filhos. É o caso da ligação de Antónia Farta com João Duar-
te, que tiveram filhos em 1737, 1740 e 1743; Antónia Farta já antes, em 1736, tivera um 
filho, cujo pai foi indicado como “incógnito” (registos 106, 110, 117, 125, 138).

O casal constituído por Paula Maria e Caetano de Campos, teve filhos em 
1747, 1750, 1755, 1761 e, em 1769, morreu uma filha de ambos, de nome Leonor, que 
não aparece em qualquer outro assento (registos 161, 177, 192, 202, 220, 223, 236). 
No entanto, em 1754, o mesmo Caetano teve uma filha com outra escrava, Antónia 
Maria (registo 188). Os proprietários deste casal vão mudando ao longo do tem-
po mas, pelos apelidos, serão provavelmente membros da mesma família: primeiro 
Leonor de Campos, depois o padre Simão de Campos Pinção, depois ainda Catarina 
de Campos.

2 Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, processo n.º 11.254 – consultado na net 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=2311440
3 Registo dos condenados para as galés. Livro intitulado letra G. Feitos Findos, Juízo dos Degredados, liv. 1 
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4206761
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Num outro caso, uma escrava, de nome Antónia, teve vários filhos de “pai 
incógnito” (em 1735, 1738 e 1748), ou em que nada se diz sobre o pai (em 1742, 1744 
e 1751); em 1738 morreu um filho que tivera com um escravo apenas identificado 
como “C”; e, em 1747, um outro filho de que era pai um escravo de nome Francisco 
(referências 105, 115, 118, 133, 149, 162, 173, 183).

Existem outros indícios de escravas que têm filhos de diferentes homens, 
caso de uma escrava do Padre Manuel Preto Vaz, de nome Teresa, com filhos sempre 
de pais diferentes e, aparentemente, homens livres: Vicente Gomes em 1720, Luís 
Carvalho em 1749, António Lourenço, “moço solteiro”, em 1753 (registos 59, 66, 
187).

Regista-se um caso em que o pai era o proprietário da mãe (129). 
O caso, já acima referido, de Madalena, revela também a existência de uma 

escrava cujo pai era o proprietário da mãe: perante a Inquisição, ao declarar os seus 
bens, o cirurgião sesimbrense António Mendes de Matos incluiu “uma escrava de 
doze para treze anos que lhe foi dada em casamento” (ou seja, como prenda de casa-
mento). Mas logo no dia seguinte corrigiu e completou esta informação: “E quanto 
à mulata por nome Sabina filha de Madalena escrava já defunta que ontem declarei, é 
forra e por tal está tida e (…) por ser filha de Tomás Pinel que está em Angola ou Índias 
de quem a dita sua mãe era cativa (…) e o dito seu pai quando se foi a dita viagem que 
a deixou encomendada como filha sua”.4 Ou seja: num dia declarou-a como escrava, 
no outro como “forra”, porque o proprietário, e pai (Tomás Pinel, que era tio de 
António Mendes de Matos), assim o declarara. A contradição entre estas duas decla-
rações pode ter como justificação que o cirurgião, pensando na hipótese de vir a ser 
condenado e a perder os bens, decidiu declarar Sabina como “forra”, o que a retiraria 
do conjunto de bens de sua propriedade, acção cuja motivação tanto podia ser de 
natureza material, como humanitária – evitar que viesse a ter o incerto destino de 
ser “penhorada” pela Inquisição. Esta Sabina não aparece referida em qualquer dos 
assentos paroquiais.

Origem e etnia

A origem geográfica ou a etnia dos indivíduos escravizados é raramente refe-
rida. Em apenas dois casos se indica a origem mourisca, oriundos, respectivamente, 
de Biscara (na actual Argélia, registo 72) e de Safim (no actual Marrocos, regis-
tos 122-144). Mais frequentes são as referências a negros (“preto”, “preta”, “negro”, 
“negrinho”, “mulatinha”) mas, nestes casos, sem qualquer referência à sua origem. 
Apenas pelo livro dos condenados às galés, sabemos que Manuel dos Santos (registo 
142) era natural do Rio de Janeiro, freguesia de Nossa Senhora da Candelária.

4 “António Mendes de Matos, um cirurgião sesimbrense perseguido pela Inquisição”, revista Akra Barbarion, 
pp. 183-199.
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Nos primeiros séculos da nacionalidade, os escravos seriam maioritariamen-
te de origem mourisca, sendo a guerra e as razias da “reconquista” uma das suas 
principais fontes. O foral de Sesimbra de 1201, na parte relativa ao tributo da por-
tagem, refere o seguinte: “Do mouro que se vender no mercado 1 soldo. Do mouro 
que se libertar a décima parte. Do mouro que talhar com seu amo, a dízima”.5 Com a 
expansão marítima, o número de escravos de cor passou logicamente a ser o mais 
numeroso, trazidos nomeadamente pelos navegantes sesimbrenses.

Locais de enterramento

A generalidade dos enterramentos da população da vila de Sesimbra era feita, 
ou na igreja matriz de Santiago (na maior parte dos casos) ou na igreja da Miseri-
córdia (que nestes assentos é frequentemente designada como “ermida”, por estar 
localizada exteriormente ao aglomerado urbano da vila). Muito raramente, tinham 
lugar na igreja do Espírito Santo6. 

No caso da matriz, a regra era o enterramento em “cova da fábrica”, havendo 
covas de uma, duas ou três lajes (respectivamente para recém-nascidos, menores 
e adultos), sendo de 200 reais o preço de cada laje. Os enterramentos em caixão 
custavam usualmente 1.200 reais, por ocuparem 6 lajes; caso excepcional foi o do 
médico Rafael Mendes do Vale, cujo enterramento em caixão, em 1820, custou 2.900 
reais7. Existiram ainda alguns casos de sepultamento em caixão e na Capela-mor, 
que custaram 2.400 reais8.

No adro da igreja da Misericórdia eram enterrados os que não possuíam 
meios para pagar: pessoas muito pobres, mendicantes, náufragos oriundos de ou-
tras paragens; neste caso, o enterramento era feito “pelo amor de Deus”, ou seja, era 
gratuito – sendo, possivelmente, uma condição desprestigiante. Assim, o enterra-
mento de escravos no adro da Misericórdia é um indício dum relacionamento mais 
desumano por parte dos respectivos proprietários que não teriam dificuldade em 
pagar o seu enterramento na igreja matriz – ter escravos era sinal de riqueza. 

A maioria dos escravos foi sepultada na igreja matriz: dos  150 óbitos da 
paróquia de Santiago que indicam o local de enterramento, 58,6% ficou na igreja de 
Santiago, seguindo-se o adro da ermida da Misericórdia (35,3%) e o adro da igreja 
do Espírito Santo (6 %). Os 10 escravos com falecimento registado na freguesia do 
Castelo foram sepultados, na sua maioria (8) no interior da respectiva Matriz, e os 
outros 2 no adro da mesma igreja.

5 Câmara Municipal de Sesimbra (1201) Forais de Sesimbra: memórias de um concelho.
6 Para além dos 9 casos de escravos referidos mais à frente, foram sepultados na igreja do Espírito Santo: Beatriz 
Anes em 1589, Catarina de Matos em 1594, Maria Neta a Malteza em 1683, Ana de Matos em 1683, Pantaleão 
(criado) em 1683.
7 Arquivo Distrital de Setúbal, Fundos Paroquiais de Santiago, livro n.º 5 de assentos de óbito (1817-1853), 
folha 28.
8 Ibidem, folha 42 – (Diogo de Carvalho, em 4-Abril-1821).
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Na igreja de Santiago 88 58,6 %

Na ermida da Misericórdia 53 35,3 %

Na igreja do Espírito Santo 9 6,0 %

150 100,0 %

Proprietários

As ocupações profissionais dos proprietários de escravos não são, em geral, 
referidas, com excepção de dois cordoeiros (Francisco Lourenço e Pedro da Silva 
Gonçalves), um médico (Rafael Mendes do Vale) e um Almoxarife das Almadravas 
(Manuel Carvalho de Vargas)9. 

O número de padres é elevado: 8 sacerdotes surgem como proprietários de 
escravos.

Também existem várias referências a patentes militares: tenente-coronel, 
major, capitão, sargento, alferes e ainda o Governador da Praça de Sesimbra. A pa-
tente mais numerosa é a de Capitão, mas esta tanto se pode referir a um militar (do 
exército de linha ou das milícias) como a um capitão de navio, caso mais provável 
em Sesimbra. Dos 11 capitães aqui registados, 5 são enumerados por Rafael Montei-
ro como mareantes de Sesimbra: António Delgado Farinha, José Farto Vaz, Manuel 
Lourenço Delgado, Manuel Preto Marques e Estevão Preto [Farinha]10. 

Por recurso a outros registos, sabemos a ocupação de mais alguns dos pro-
prietários:

Jorge Delgado de Campos foi Juiz das Sisas11. 
Francisco Xavier da Silva, era Juiz de Fora de Sesimbra em 5-6-1731, data do 

baptismo da sua filha Mariana, de que foram madrinha e padrinho, presencialmen-
te, a rainha Mariana de Áustria e o seu filho – e futuro rei – o príncipe D. José12.

Manuel Bento Vidal (possivelmente Manuel Bento Vidal Rutier de Carvalho) 
foi tabelião em Sesimbra13. 

9 Em 23 de Novembro de 1730 foi outorgada Carta de Propriedade dos ofícios de Almoxarife das Almadravas, 
Juiz de Direitos Reais, Sisas e Quintos, ao bacharel Manuel Carvalho de Vargas [Lv. 1º de Registo da Câmara]. 
Foi também testemunha de Francisco Fernandes Salgado no processo da Inquisição de Lisboa nº 11.145.
10 Rafael Monteiro (2001) Alguns mareantes desconhecidos da terra de Sesimbra.
11 Arquivo Distrital de Setúbal, Fundos Notariais de Sesimbra, Livro 1 (1-Jul-1694 a 12.Ago.1698). A escritura 
que refere Jorge Delgado de Campos trata do resgate de um português cativo em Argel.
12 Gazeta de Lisboa Ocidental de 28-6-1731: “No primeiro dia que Sua Majestade foi a Sesimbra, vi-
sitou logo a Igreja Matriz, e estando nela para se baptizar uma filha do Juiz de fora da mesma Vila, lhe 
fez a honra de ser sua madrinha, e com tanta edificação, e afecto em todos os circunstantes que observa-
ram com admiração tão rara benignidade, que não puderam deixar de a testemunhar com lágrimas.” 
O registo de baptismo encontra-se em Arquivo Distrital de Setúbal, Fundos Notariais de Sesimbra, livro n.º 4 
(1715-1753) fls. 145v
13 Arquivo Distrital de Setúbal, Fundos Notariais de Sesimbra, livros 2/7 (1754-1757) e 2/8 (1760-1762). Ma-
nuel Bento Vidal casou, em 30-11-1742, na ermida de São Sebastião, com Maria Neta das Neves Farta, filha do 
Capitão Manuel Farinha Franco e, em segundas núpcias, em 1754, com Rita Josefa de Melo.



145

Ainda quanto a Rafael Mendes do Vale, sabemos que foi médico do partido da 
Câmara e da Corporação Marítima da Casa do Espírito Santo14. 

As grandes casas agrícolas do concelho – Calhariz e Mesquita – aparecem 
escassamente representadas. No primeiro caso, por Álvaro de Sousa (nº 4) e Filipe 
de Sousa (206) e, no segundo, por Luís de Mesquita Alcoforado e Melo (nº 198)15. 
Relativamente a este último, o prior escreveu que tinha participado ao Vigário Ge-
ral de Setúbal o facto de não o terem chamado a tempo de administrar os últimos 
sacramentos. 

Para o apuramento dos proprietários também foi necessário ter em conta 
as variantes de identificação, conforme os assentos: por exemplo, Capitão Manuel 
Farinha / Capitão Manuel Farinha Franco; Padre Simão de Campos / Padre Simão de 
Campos Pinção, etc. Esclarecidas, tanto quanto possível, estas discrepâncias, iden-
tificou-se nominalmente um conjunto de 135 proprietários, dos quais, 14 surgem 
com referências a 4 ou mais escravos (mapa seguinte). Dos restantes, 7 referem-se 
a 3 indivíduos escravizados, 22 referem-se a 2, e 89 surgem referidos apenas a um 
indivíduo escravizado.

Nome do proprietário escravos

José Gomes Preto 13

Alferes José Ribeiro Vaz 11

Capitão Manuel Farinha Franco 11

Catarina Farta 11

Capitão António Delgado Farinha 9

Domingos Carvalho Castanho 7

Estevão Preto Farinha 7

Padre Simão de Campos Pinção 7

Pedro da Silva Gonçalves (cordoeiro) 6

António Franco 5

Padre Manuel Preto Vaz 5

Inês Maria 4

João Neto Mendes 4

Manuel Carvalho 4

14 Arquivo Distrital de Setúbal, Fundos Notariais de Sesimbra , Livro 588 (23.Julho.1817 a 22.Jan.1822) pp. 
34-35v.
15 Luís de Mesquita Alcoforado e Melo é um dos contraentes duma escritura de venda de escravos, de cerca 
de 1748, onde são referidos como escravos: Eufrásia, “uma preta já velha”; os moleques pequenos Manuel e 
Joaquim; Joana, uma menina da Índia e o mulato crioulo Timóteo, mas sem qualquer indicação que os associe 
a Sesimbra - IAN/TT, 1º cartório notarial de Lisboa, Mç. 472. Citado por Delmina Rijo em “Os Escravos na 
Lisboa Joanina”.
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Mapa de Assentos

Apresenta-se a seguir um mapa com os resumos dos assentos de baptismo, 
casamento e óbito das paróquias de Santiago e do Castelo, que incluem referências 
a indivíduos escravizados (incluindo os casos de escravos libertados ou “forros”). A 
negrito são assinalados os nomes dos indivíduos escravizados. Os nomes dos pro-
prietários vão sublinhados. Na coluna de notas são indicadas as correspondências 
detectadas.

Assentos Datas Notas 

1 Falecimento de Eitor, escravo de Gomes de [ilegível] 26-6-1579  

2 Baptismo de Bastião – escravo da ama de dom Álvaro, padrinho o ermitão de 
Santo António e Isabel Nunes 5-1-1609

Bastião: tam-
bém referido 
em 4
(Baptismo no 
Castelo)

3 Falecimento de um escravo forro por nome Manuel da Silva 4-7-1614  

4 Falecimento de Bastião – escravo de dom Álvaro de Sousa. 13-7-1614 Bastião: já 
referido em 2

5 Falecimento de Andreza – escrava de Catarina Carnide 16-3-1615  

6 Falecimento de um escravo de Ana Franca por nome B [ilegível] 26-3-1615  

7 Falecimento de Madalena – escrava de António Mendes de Matos 21-1-1616  

8 neste dia faleceu um negro do [ilegível] 22-9-1616  

9 Falecimento de um escravo do Padre Mascarenhas 29-9-1616  

10 Falecimento de um escravo de [ilegível] Roiz o que chamou-se dois vinténs 21-11-1617  

11 Falecimento de um escravo 20-3-1618  

12 Falecimento de um escravo de Catarina Gomes por nome Domingos 9-6-1618  

13 Falecimento de uma escrava do Capitão por nome Catarina 13-6-1618  

14 Falecimento de Maria escrava de  [ilegível] Soromenho 20-6-1618  

15 Falecimento de uma escrava de Francisco de Amores por nome Catarina 25-6-1618  

16 Falecimento de Susana – escrava de Vicente Lourenço Pinto 12-1-1676  

17 Falecimento de uma escrava de Manuel Franco 23-1-1676  

18 Falecimento de João escravo do Capitão Diogo Pinhal 4-3-1676  

19 Falecimento de Maurícia – escrava de Miguel Carvalho 22-5-1677  

20 Falecimento de Madalena preta livre 10-2-1678  

21 Falecimento de Gaspar Neto escravo que foi de Gomes Dias 16-9-1679  

22 Falecimento de um escravo de António Gonçalves o Beltrão chamado Ventura 2-1-1680  

23 Falecimento de Páscoa filha de Maria escrava de António Roiz Matoso 23-1-1680

24 Falecimento de Maria filha de uma escrava de António Franco 15-2-1680  

25 Falecimento de José escravo de José Carvalho 7-1-1681  
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26 Falecimento de Maria escrava de Manuel Pedroso 13-3-1681  

27 Falecimento de duas crianças, Lourenço e Maria, filhas de uma escrava de João 
Neto Mendes 16-8-1681  

28 Falecimento de uma mulatinha, de João Neto Mendes por nome Luisa 20-11-1683

29 Falecimento de um escravo de Francisco Dias Gomes 22-12-1686  

30 Falecimento de Jorge escravo de Manuel Farto 7-1-1687  

31 Falecimento de uma mulatinha escrava do Sargento Maior Gaspar da Fonseca 
Branco 5-4-1689  

32 Casamento de João Francisco Pedreiro e Luisa Pinel, escrava que foi de Major 
Álvares de Leão 3-2-1690  

33 Falecimento de Rosa escrava de Inês Gomes 28-6-1690  

34 Casamento de Gonçalo Franco com Mariana Franca, escravos de António Fran-
co e Maria Neta 6-1-1692  

35 Falecimento de um negrinho de Inês Gomes 27-3-1692  

36 Casamento de Baltazar Gomes com Maria do Rosário – escravos das tias de 
Tomé Dias 2-9-1693

Baltazar e 
Maria referidos 
adiante em 38 
e 42

37 Falecimento de Esperança, escrava de Isabel Roiz 17-9-1693  

38 Falecimento de um menino filho de Baltasar e de Maria escravos de Tomé Dias 16-12-1694
Baltasar e Ma-
ria já referidos 
em 36

39 Falecimento de Manuel, inocente, filho de Grácia escrava de Isabel Gomes a 
Pedrosa 12-5-1697  

40 Falecimento de Inês inocente filha de Maria, escrava do Padre Manuel Vaz de 
Carvalho 11-6-1699  

41 Falecimento de Manuel, inocente, filho de Joana, escrava de Inês Gomes viúva 11-7-1699  

42 Falecimento de Maria, mulher de Baltazar, escravos de Tomé Dias 4-2-1700
Maria e Balta-
sar já referidos 
em 36

43 Falecimento de Manuel inocente filho de Inês escrava de Manuel Mendes 21-10-1700  

44 Falecimento de Francisco escravo de Francisco Pinto de Leão 6-5-1703  

45 Falecimento de António escravo do Padre Manuel Vaz de Carvalho. 6-9-1704  

46 Falecimento de João escravo do Prior Luis Neto Pinção 18-6-1705  

47
Falecimento de Maria Matosa escrava de Manuel Marques Matoso filha de Antó-
nio escravo já defunto e de Maria Matosa também escrava de Manuel Marques 
Matoso

25-8-1706

48 Falecimento de Manuel inocente filho de Manuel escravo de Mateus Vidal de 
Carvalho e de Madalena escrava do Padre Manuel Vaz de Carvalho 27-4-1708

Madalena: refe-
rida adiante em 
60, 67 e 72

49 Falecimento de Gaspar inocente filho de Joana escrava de Gaspar Dias 28-8-1710  

50 Falecimento de Isabel escrava de Belchior dos Reis 15-3-1711  

51 Falecimento de Francisco servo do Capitão José Farto Vaz e filho de António 
escravo de Diogo Preto Pinto e de Madalena escrava de João Álvares de Mesquita 23-4-1712

Madalena: 
referida adiante 
em 80

52 Falecimento de Manuel escravo de Manuel Farinha Franco 3-2-1713  
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53 Falecimento de Pedro inocente escravo do Capitão Sebastião de Carvalho 28-4-1713  

54 Falecimento de Antónia escrava de Diogo Preto Pinto 5-11-1713  

55 Falecimento de João inocente escravo do Capitão Sebastião de Carvalho 29-10-1714  

56 Falecimento de Simão, escravo de Manuel Gomes Farto 18-1-1715  

57 Falecimento de André escravo de Maria Domingues 23-6-1716  

58 Falecimento de Ana escrava de Sebastião de Carvalho Vaz 25-9-1717  

59 Baptismo de Felix – filho ilegítimo de Luís Carvalho e de Teresa, minha escrava 
[do Padre Manuel Preto Vaz] 27-11-1717 Teresa: referida 

adiante em 66

60 Baptismo de Tomás – filho de Lourenço Roiz solteiro e de Madalena Vaz, escra-
va do Padre Manuel Vaz de Carvalho 7-3-1718 Madalena já 

referida em 48

61 Baptismo de Pascoal – adulto – escravo de Francisco Lourenço, cordoeiro 5-4-1718  

62 Falecimento de Miguel escravo de Sebastião de Carvalho Vaz 26-1-1719  

63 Falecimento de Sebastião, escravo de Jorge Delgado de Campos 14-2-1719  

64 Falecimento de Mateus escravo do Padre Manuel Vaz de Carvalho 17-9-1719  

65 Baptismo de António – adulto, escravo de António Franco 22-3-1720  

66 Baptismo de Joana Baptista – filha ilegítima filha de Vicente Gomes e de Teresa, 
minha escrava [do Padre Manuel Preto Vaz] baptizou o Padre José Farto Vaz 29-6-1720 Teresa já referi-

da em 59

67 Baptismo de Beatriz filha de Lourenço Roiz e de Madalena, escrava do Padre 
Manuel Vaz de Carvalho 28-8-1720 Madalena já 

referida em 48

68 Falecimento de Miguel meu escravo … Prior Manuel Preto Vaz 11-5-1721  

69 Falecimento de Maria Gomes escrava de Jorge Delgado de Campos 25-9-1721  

70 Baptismo de João – adulto, escravo de Manuel Duarte 30-11-1721
João referido 
adiante em 110, 
117 e 125

71

Baptismo de Francisco – um Mouro adulto chamado Capom representa ter 18 
anos, filho de pais mouriscos natural de Biscara no Reino de Argel se lhe pôs o 
nome de Francisco o qual é escravo do tenente coronel de infantaria José Feio Bar-
buda, morador nesta dita vila e freguesia, o qual foi seu padrinho

1-1-1725

Biscara: 
designada 
actualmente 
como ةركسب 
(Biskra)

72 Falecimento de Tomás, filho de Madalena, escrava do Padre Manuel Vaz de 
Carvalho 17-3-1725

Tomás já refe-
rido em 60
Madalena já 
referida em 48 

73 Falecimento de Filipe inocente escravo de António Domingues o Alferes 8-4-1725  

74 Baptismo de Miguel – adulto – escravo do capitão Manuel Farinha Franco 19-2-1727 Miguel referido 
adiante em 76

75 Baptismo de Inês – adulta – escrava de Gaspar de Antas e Mendonça 1-1-1728  

76 Baptismo de Joaquim – baptizado em casa – filho de Miguel e Teresa, escravos 
do capitão Manuel Farinha Franco 2-3-1728

Miguel já refe-
rido em 74 
Joaquim 
referido 
também em 82 
Teresa referida 
também em 108 
– 120 – 155

77 Baptismo de Teresa – adulta – escrava de António Pinheiro e de Francisca Maria 
dos Anjos 2-4-1729 Teresa referida 

adiante em 86
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78 Baptismo de Francisco – pai incógnito, filho de Francisca, escrava de Margarida 
da Costa, filha do capitão Miguel Carvalho 4-12-1729  

79 Baptismo de Ana – pai incógnito, filha de Maria, escrava do capitão Manuel 
Farinha 22-2-1730

Maria referida 
adiante em 91 
e 98

80 Falecimento de Madalena escrava de João Álvares de Mesquita 14-8-1730 Madalena já 
referida em 51

81 Falecimento de João escravo de Margarida da Costa 7-4-1731  

82 Falecimento de Joaquim, escravo, menor, do Capitão Manuel Farinha e de sua 
mulher Ana Nunes Farta 11-5-1731 Joaquim já 

referido em 76

83 Baptismo de Tomásia – escrava de Pedro da Silva Gonçalves e de Joana Maria da 
Encarnação 21-7-1731

Tomásia referi-
da adiante em 
159, 165 e 171

84 Baptismo de Agostinho – escravo de Manuel dos Santos e de Antónia Pinta 5-8-1731  

85 Falecimento de Ana, menor, escrava do Capitão Manuel Farinha Franco e de sua 
mulher Ana das Neves Farta 13-9-1731  

86 Falecimento de Teresa – escrava de António Pinheiro 16-11-1731 Teresa já referi-
da em 77

87 Falecimento de Manuel escravo do Dr. Manuel Carvalho de Vargas 22-11-1731  

88 Baptismo de Joana – já adulta – escrava de António Franco Queiroz e de Mariana 
Antónia da Conceição 15-2-1732  

89 Baptismo de Catarina – adulta – escrava do alferes Manuel Lourenço 5-3-1732

Catarina referi-
da adiante em 
109, 129, 131, 
142 e 143

90 Baptismo de Maria – adulta – escrava de Manuel dos Santos e de Antónia Pinta 6-3-1732  

91 Baptismo de Ana – escrava do capitão Manuel Farinha Franco e de Ana das Neves 
Farta – filha de Maria escrava dos mesmos 26-4-1732 Maria: já referi-

da em 79

92 Baptismo de Francisco – escravo, filho de Ana, escrava de Catarina Farta 20-5-1732  

93 Baptismo de António – adulto – escravo de José Ribeiro 17-6-1732
António: refe-
rido adiante em 
99 e 224

94 Baptismo de Manuel – escravo de Manuel Carvalho e de Jacinta Maria 5-11-1732  

95 Falecimento de Luisa, escrava de Manuel Preto Marques e de Maria Franca 23-12-1732  

96 Falecimento de Josefa, escrava de Vicente Lourenço Pinto 4-5-1733  

97 Falecimento de Luisa, escrava de Lourenço de Olival 14-9-1733  

98 Baptismo de Inês – pai incógnito – filha de uma escrava de Manuel Farinha 
Franco, por nome Maria 5-2-1734

Inês referida 
adiante em 120  
Maria: já referi-
da em 79

99 Falecimento de António, escravo de José Ribeiro 1-5-1734 António já 
referido em 93

100 Baptismo de Ana – adulta – escrava de Maria Josefa, mulher de Bento de Sousa 
ausente na América 3-6-1734  

101 Falecimento de Francisca, escrava de João Pereira e de sua mulher Clara Maria 
do Olival moradores e assistentes na cidade de Lisboa oriental 6-4-1735  

102 Baptismo de João – adulto escravo de Domingos Marques – o qual foi seu padrinho 1-5-1735

103 Falecimento de Felix – escravo do Almoxarife das Almadravas Manuel Carvalho 
de Vargas – 600 15-5-1735  



150

104 Baptismo de Joaquim – filho de António escravo do capitão António Delgado e 
sua mulher Antónia Maria – e de Antónia [idem] 15-6-1735

António tam-
bém referido 
em 108 e 113

105 Baptismo de Luis – pai incógnito – filho de Antónia escrava de José Gomes 
Preto 19-8-1735

Antónia tam-
bém referida 
em 115, 118, 
133, 149, 162, 
173 e 183

106 Falecimento de Francisco, menor, filho de Antónia, escrava de Catarina Farta e 
de pai incógnito 26-9-1736

Antónia tam-
bém referida 
em 110, 117, 
125 e 138

107 Falecimento de Antónia escrava de João Álvares de Mesquita 27-11-1736  

108 Baptismo de Rita – filha de Teresa – escrava do Capitão Manuel Farinha Franco 
e deu por pai António, escravo do Capitão António Delgado 5-6-1737

Rita referida 
adiante em 113 
Teresa já referi-
da em 76 
António já re-
ferido em 104

109 Baptismo de Quitéria filha de Catarina – escrava do Capitão Manuel Lourenço – 
deu por pai António escravo de Catarina Farta 14-6-1737 Catarina já 

referida em 89

110 Baptismo de Maurício – filho de João Duarte Preto escravo de Manuel Duarte e 
de Antónia Farta Preta escrava de Catarina Farta 22-9-1737

Maurício re-
ferido adiante 
em 117
João já referido 
em 71
Antónia já re-
ferida em 106

111 Falecimento de Joaquim, inocente, escravo de Fernando Delgado e de Maria 
Soares 1-10-1737  

112 Baptismo de António – pai incógnito – filho de Filipa escrava de Domingos 
Carvalho Castanho 9-10-1737 Filipa referida 

adiante em 135

113 Falecimento de Rita – menor – inocente filha de Teresa escrava do Capitão Ma-
nuel Farinha Franco  e de António escravo do Capitão António Delgado Farinha 30-11-1737

António já re-
ferido em 104
Rita já referida 
em 108

114 Baptismo de Manuel – pai incógnito – filho de Antónia escrava de José Gomes 
Preto 20-3-1738

Manuel refe-
rido adiante 
em 115

115 Falecimento de Manuel, inocente, filho de Antónia, escrava de José Gomes Preto 
e de C. escravo do Capitão Maurício Franco 16-5-1738

Antónia já re-
ferida em 105
Manuel já refe-
rido em 114

116 Falecimento de António escravo de Estevão Dias Franco 6-9-1738  

117 Falecimento de Maurício inocente filho de Antónia escrava de Catarina Farta e 
de João escravo de António Duarte 6-2-1739

Antónia já re-
ferida em 106 
Maurício já re-
ferido em 110 
João já referido 
em 71

118 Baptismo de Gregório filho de Antónia escrava de José Gomes Preto e de pai 
incógnito 9-5-1739 Antónia já re-

ferida em 105

119 Falecimento de Teodoro inocente escravo de André Gomes 9-7-1739  

120 Falecimento de Inês menor escrava do Capitão Manuel Farinha Franco e de sua 
mulher Ana das Neves Farta 16-2-1740 Inês já referida 

em 98

121 Baptismo de Antónia escrava do Cap. Manuel Farinha [Franco] e de Ana das 
Neves – filha de Teresa escrava dos mesmos e não deu pai 21-3-1740 Teresa já referi-

da em 76
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122 Baptismo de Manuel adulto de nação moura escravo de Estevão Preto Farinha 28-4-1740
Manuel refe-
rido adiante 
em 144

123 Baptismo de Violante – escrava – filha de António escravo de Pedro da Silva (?) 
e de Maria escrava de Inês Maria 24-5-1740

António: refe-
rido adiante em 
147 e 159

124 Baptismo de Joana, escrava de Domingos Carvalho Castanho 19-7-1740 Joana: referida 
adiante em 139

125 Baptismo de Manuel filho de Antónia escrava de Catarina Farta e de João 
Duarte escravo de António Duarte 23-9-1740

Antónia já re-
ferida em 106
João Duarte já 
referido em 71

126 Falecimento de Manuel inocente escravo do Capitão Manuel Preto Marques 21-12-1740
provavelmente 
filho de Maria 
(127)

127 Falecimento de Maria, escrava do Capitão Manuel Preto Marques 9-1-1741
provavelmente 
mãe de Manuel 
(126)

128 Falecimento de Maria escrava do padre Domingos Nunes 11-3-1741  

129 Baptismo de Tomás filho de Catarina – escrava do Capitão Manuel Lourenço – 
deu por pai o mesmo Capitão Manuel Lourenço 13-3-1741

Tomás: referido 
adiante em 131 
Catarina já 
referida em 89

130
Baptismo de Ambrósio – escravo do Capitão António Delgado – filho de António 
Álvares escravo de António Álvares de Carvalho e de Rosa escrava do dito Capi-
tão António Delgado

24-5-1741
Rosa: referida 
adiante em 150 
e 163

131 Falecimento de Tomás, inocente, filho de Catarina, escrava do Capitão Manuel 
Lourenço e deu por Pai ao mesmo Capitão Seu Senhor 18-6-1741

Tomás já refe-
rido em 129 
Catarina já 
referida em 89

132 Falecimento de Mariana, escrava de Mariana Inês Antónia 5-1-1742  

133 Baptismo de Paulina filha de Antónia escrava de José Gomes Preto 19-1-1742 Antónia já re-
ferida em 105

134 Falecimento de António, escravo de Manuel de Brito Aranha 31-1-1742  

135 Baptismo de Balbina filha de José e de Filipa escravos de Domingos Carvalho 
Castanho 7-4-1742

Balbina tam-
bém referida 
em 194
José também 
referido em 201
Filipa já referi-
da em 112

136 Falecimento de Francisco, escravo de Manuel de Brito Aranha Outº 1742

137 Falecimento de André, escravo do Capitão Manuel Lourenço 22-10-1742  

138 Baptismo de Maria filha de João Duarte – escravo de António Duarte e de 
Antónia Farta escrava de Catarina Farta 23-3-1743 Antónia já re-

ferida em 106

139 Falecimento de Joana, inocente, escrava de Domingos Carvalho 12-11-1743 Joana: já referi-
da em 124

140 Falecimento de Manoel, inocente, escravo de Catarina Farta 12-11-1743  

141 Falecimento de Maria, inocente, escrava de Catarina Farta 24-11-1743  

142
Baptismo de André filho de Catarina, escrava do capitão Manuel Lourenço 
Delgado – padrinho: Manuel dos Santos escravo do capitão Gaspar Dantas de 
Mendonça e Domingas Gomes

8-12-1743 Catarina já 
referida em 89

143 Falecimento de Catarina, escrava do Capitão Manuel Lourenço Delgado [mesmo 
dia do filho André] 8-12-1743 Catarina já 

referida em 89

144 Falecimento de Manuel Cristão, [que] foi natural de Safim na costa de África e 
foi baptizado sendo escravo de Estevão Preto Farinha 26-1-1744 Manuel já refe-

rido em 122
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145 Falecimento de Maria, solteira, escrava de António da Silva 23-5-1744 (Castelo)

146 Baptismo de Joana filha de Esperança, escrava de Manuel Carvalho e de João, 
escravo de Timoteo da Paz 3-6-1744

Esperança: 
referida adiante 
em 160

147 Baptismo de Manuel filho de António e Tomásia escravos de Pedro da Silva 20-6-1744

Tomásia já 
referida em 83
António já re-
ferido em 123

148 Falecimento de Domingos da Costa preto que tinha sido de Gerónimo Moniz de 
Sampaio, e casado com Ana Gomes moradores no sítio de Santa Ana – 600 21-6-1744 (Castelo)

149 Baptismo de Joaquim filho de Antónia, escrava de José Gomes Preto 4-8-1744 Antónia já re-
ferida em 105

150 Baptismo de Ângela filha de pai incógnito e de Rosa, escrava do capitão António 
Delgado Farinha 16-12-1744 Rosa já referida 

em 130

151 Falecimento de Bebiana escrava de Domingos Carvalho Castanho 6-3-1745  

152 Baptismo de Joaquim filho de pai incógnito e de Rosa, escrava de António da 
Silva de Carvalho 16-5-1745  

153 Falecimento de Quitéria inocente escrava do Alferes Manuel Lourenço 23-10-1745

Quitéria já 
referida em 109 
não pode ser 
“inocente”

154 Falecimento de Pedro escravo de Francisco Gomes 9-11-1745  

155 Baptismo de António  filho de Teresa, escravos do capitão Manuel Farinha 
Franco 11-11-1745

Teresa já referi-
da em 77 
António tam-
bém referido 
em 157

156 Falecimento de Manuel inocente escravo de José Gomes Preto 29-11-1745  

157 Falecimento de António inocente escravo do Capitão Manuel Farinha 24-12-1745 António já re-
ferido em 155

158 Baptismo de Maria filha de Luisa e Ventura escravos de Pedro da Silva Maia 
moradores em Azeitão 7-5-1746

159 Baptismo de José filho de António da Silva e Tomásia, escravos de Pedro da 
Silva e de sua mulher Joana Maria 12-11-1746

Tomásia já 
referida em 83 
António já re-
ferido em 123

160 Falecimento de Esperança escrava de Manuel Carvalho e de sua mulher Maria 
Nunes 20-11-1746 Esperança: já 

referida em 146

161 Baptismo de Maria filha de Caetano e Paula, escravos de Dona Leonor de 
Campos 1-4-1747

Paula: também 
referida em 
177, 192, 202, 
220 e 236 Cae-
tano: também 
referido em 
177, 188, 192, 
202 e 223

162 Baptismo de Francisco filho de Francisco, escravo do capitão António Delgado e 
de Antónia escrava de José Gomes Preto 16-4-1747 Antónia já re-

ferida em 105

163 Baptismo de Margarida filha de pai incógnito e de Rosa, escrava do capitão 
António Delgado de Farinha 4-8-1747 Rosa já referida 

em 130

164 Baptismo de Ana filha de Antónia do O escrava de Maria do O e disse ser pai 
José Farto escravo de Catarina Farta 15-10-1747  

165 Falecimento de José inocente filho de Tomásia escrava de Pedro da Silva 16-10-1747 Tomásia já 
referida em 83

166 Falecimento de Francisco inocente filho de Tomásia escrava de José Gomes 
Preto 10-11-1747  

167 Falecimento de José escravo do Doutor Joaquim Lobo de Campos 31-12-1747  
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168 Falecimento de Engrácia escrava de Estevão Dias Franco e de sua mulher Leonor 
Maria 16-2-1748  

169 Falecimento de Francisco escravo de António Domingues de Olival 4-3-1748  

170 Falecimento de João escravo de Henrique Manuel Lourenço 10-3-1748  

171 Falecimento de Tomásia escrava de Pedro da Silva Cordoeiro 3-6-1748 Tomásia já 
referida em 83

172 Falecimento de Ana inocente escrava de Pedro da Silva Cordoeiro 25-8-1748  

173 Baptismo de Francisco filho de pai incógnito e de Antónia escrava de José 
Gomes Preto 14-12-1748 Antónia já re-

ferida em 105

174 Falecimento de Francisco de menor idade escravo do Padre Manuel de Morais 
pequeno 15-7-1749 (Castelo)

175 Falecimento de Isabel escrava de Tomás de Aquino 28-9-1749  

176 Falecimento de Maria inocente escrava de Pedro da Silva 4-12-1749  

177 Baptismo de Josefa filha de Caetano de Campos e de Paula Maria – escravos 
do Pe Simão de Campos 20-3-1750

Paula e Caeta-
no já referidos 
em 161

178 Falecimento de Joana escrava de João Carvalho Folosa 1-6-1750  

179 Falecimento de Josefa escrava de Manuel Pinto de Medeiros 5-8-1750  

180 Falecimento de uma escrava do Capitão Maurício Franco por nome Micaela 29-9-1750 (Castelo)

181 Baptismo de Maria – adulta – escrava de Francisco Xavier da Silva 4-1-1751  

182 Falecimento de Luis inocente escravo do Padre Simão de Campos Pinção 7-3-1752  

183 Baptismo de Joaquim filho de Antónia, escrava de José Gomes Preto 22-8-1751 Antónia já re-
ferida em 105

184 Falecimento de um escravo do Capitão Maurício Franco por nome Pedro     29-3-1752 (Castelo)

185 Baptismo de Doroteia filha de José Farto e de Maria Delgada, escravos de 
Catarina Farta

15-6-1753 José Farto: re-
ferido adiante 
em 189

186 Baptismo de Josefa filha de Diogo Preto, escravo de Estevão Preto e de Maria 
Ribeira, escrava do alferes José Ribeiro Vaz 20-6-1753  

187 Baptismo de Maria filha de Teresa minha escrava, [Pe Manuel Preto Vaz] deu por 
pai António Lourenço moço solteiro – baptizou o padre José Farto Vaz 20-7-1753

188 Baptismo de Josefa filha de Caetano escravo do Padre Simão de Campos Pinção 
e de Antónia Maria, escrava de Caetana Maria 5-3-1754

Caetano já re-
ferido em 161 
Antónia Maria 
também referi-
da em 199

189 Baptismo de Francisco – filho de José Farto – escravo de Catarina Farta – e de 
sua mulher… e de Maria Teresa – escrava de Antónia Josefa 22-3-1755 José Farto já re-

ferido em 185

190 Falecimento de José – escravo do Padre António Inácio 21-5-1755  

191
Baptismo de Maria filha de José Dias – de Setúbal e de Maria Rita – escrava de 
Estevão Preto Farinha – padrinho: António Farto Ribeiro – escravo de  José 
Ribeiro Vaz

18-8-1755  

192 Baptismo de António – escravo de Simão de Campos Pinção – filho de Caetano 
– escravo e de Paula – escrava 11-11-1755

Paula e Caeta-
no já referidos 
em 161

193 Baptismo de Manuel filho de pai incógnito e de Maria Rosa Preta escrava do 
alferes José Ribeiro Vaz 23-3-1756  

194 Falecimento de Balbina escrava de Domingos Carvalho Castanho 30-7-1756 Balbina: já re-
ferida em 135

195 Baptismo de Maria filha de António – criado e de Violante Bonifácia, escrava 
do Capitão José de Oliveira Maia 6-6-1757  
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196 Falecimento de Maria inocente escrava do Alferes Francisco Xavier de Sousa 18-11-1757  

197 Falecimento de Maria, inocente, escrava do capitão José de Oliveira Maia 18-11-1757  

198
Falecimento de Maria, escrava de Luis de Mesquita Alcoforado e Melo, morador 
em sítio de Santa Ana desta freguesia; faleceu sem Sacramentos, porque não 
avisaram, de que dei conta ao Vigário Geral de Setúbal

14-9-1758 (Castelo)

199 Baptismo de Caetana filha de Antónia Maria, escrava de Caetana Maria 7-1-1759
Antónia Maria 
já referida em 
188

200 Baptismo de João filho de Lourenço, escravo de Manuel da Rocha e de  Maria, 
escrava de Estevão Preto Farinha 9-6-1759

Lourenço: refe-
rido adiante em 
203 e 228 
Maria referida 
adiante em 203

201 Falecimento de Maria, de menor idade, escrava do exmo. António de S. Paio 7-12-1760 Castelo

202
Baptismo de José filho de Caetano José de Campos e de Paula de Campos – 
ambos escravos do Padre Simão de Campos Pinção – padrinho: José Carvalho 
– escravo de Domingos Carvalho

13-12-1761

Paula e Caeta-
no: já referidos 
em 161 
José Carvalho 
já referido em 
135

203
Baptismo de Domingos, preto, filho de Lourenço Alves, escravo de Manuel da 
Rocha e de sua mulher Maria da Piedade escrava de Estevão Preto – padrinho: 
Domingos Farto escravo de Paulo José Farto de Mendonça

2-3-1762
Lourenço e Ma-
ria já referidos 
em 200

204 Baptismo de Helena filha de pai incógnito e de Joana Maria – escrava de 
Manuel Carvalho 28-6-1763  

205 Falecimento de Antónia escrava de Angelo Joaquim Galo 2-6-1764  

206 Falecimento de João de Sousa, escravo de D. Filipe de Sousa 24-2-1765 (Castelo)

207 Falecimento de Joana, escrava de Vicente José Ferreira 3-3-1765 (Castelo)

208 Falecimento de António, escravo do excelentíssimo Conde de Sampaio – não 
recebeu a extrema unção por culpa do cirurgião que lhe assistia 18-3-1765 (Castelo)

209 Falecimento de Ana escrava de João Lopes 12-4-1765  

210 Falecimento de Luis escravo de Pantaleão Delgado 15-5-1765  

211 Falecimento de Inês inocente escrava de Manuel Bento Vidal 30-5-1766  

212 Falecimento de João Duarte escravo de António Duarte já defunto e de Josefa 
Maria 27-11-1766  

213 Falecimento de Maria escrava de Dona Maria Guimar 18-3-1767  

214 Falecimento de Joana escrava de Francisco Xavier de Sousa 2-6-1768  

215 Falecimento de Maria escrava de Clara Maria dos Anjos 17-6-1768  

216 Falecimento de João Nunes escravo do Padre Domingos Nunes 7-8-1768  

217 Falecimento de Francisca Xavier escrava de António Farto de Carvalho 4-9-1768  

218 Falecimento de António escravo de Francisco Xavier de Sousa 26-5-1769  

219 Falecimento de Maria escrava de António Preto e de Ana Margarida 26-6-1769  

220 Falecimento de Leonor escrava do Padre Simão de Campos e filha de Caetano de 
Campos e de Paula Maria 15-8-1769

Paula e Caeta-
no já referidos 
em 161

221 Falecimento de Rosa escrava de Maria Teresa 27-11-1769  
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222 Falecimento de Madalena Maria mulata forra 23-1-1770  

223 Falecimento de Caetano de Campos escravo de D. Catarina de Campos 7-3-1771 Caetano já re-
ferido em 161

224 Falecimento de António escravo de José Ribeiro Vaz e de Constança Jacinta 23-2-1772 António já 
referido em 93

225 Falecimento de Estevão inocente escravo de José Ribeiro Vaz e de Constança 
Jacinta 13-3-1773  

226 Falecimento de Domingos, inocente, filho de Lourenço Álvares e de Maria 
Rita escravos de José Ribeiro Vaz 23-9-1773

Maria Rita tam-
bém referida 
em 228 e 229

227 Falecimento de Manuel, inocente, escravo do Dr. Rafael Mendes do Vale 18-10-1773  

228 Baptismo de Josefa filha de Lourenço da Rocha, escravo de Manuel da Rocha e 
de Maria Rita, escrava de Constância Jacinta

29-3-1774 
n. 17-3

Lourenço já 
referido em 200 
Maria Rita já 
referida em 226

229 Falecimento de José inocente filho de Lourenço Rodrigues escravo de Manuel 
da Rocha e de Maria Rita escrava de Constança Jacinta 2-4-1774

Lourenço e 
Maria Rita já 
referidos em 
226

230 Falecimento de Efigénia, escrava de Francisco Gomes Farto 4-5-1775  

231 Falecimento de João – escravo de Manuel Gomes Pinto 29-4-1776  

232 Falecimento de Joaquim escravo de Manuel Carvalho Folosa menor 3-1-1777  

233 Falecimento de Francisco ___ [ilegível ] escravo de Antónia Josefa 19-7-1778  

234 Falecimento de António de Freitas escravo do Capitão Manuel Álvares de 
Carvalho 30-4-1780  

235 Falecimento de André escravo de António Carvalho e de Ana Gertrudes 23-5-1780  

236 Falecimento de Paula escrava de D. Catarina 25-6-1780 Paula já referi-
da em 161

237 Falecimento de Maria, escrava do Padre António Inácio Farinha 3-10-1788  

238 Falecimento de Rosa Maria, escrava de D. Maria Margarida 20-2-1792  

239 Falecimento de Ana das Neves, solteira, escrava de D. Maria Teresa de Jesus, tia 
do Almoxarife desta Comenda de Sesimbra José Franco Ferreira Gil. 17-8-1792  

240 Falecimento de Domingas do Rosário – escrava que ficou de Manuel Moreira de 
S. Paio a qual assistia em casa de Francisco Filipe de Oliveira Maia 1-12-1792  

241 Falecimento de Maria Teresa Rita viúva de José Farto escrava de D. Maria 
Josefa dos Anjos 4-8-1796  

242 Falecimento de Bento António escravo de Dona Mariana de Campos Galo Brioso 15-1-1797  

243 Falecimento de Custódio Miguel escravo de Maria Delfina 1-5-1800  

244 Falecimento de Francisco Xavier, escravo de Margarida Rosa 30-1-1801  

245 Falecimento de Domingos, escravo que foi de Paulo José Farto de Mendonça 6-3-1802  

246 Falecimento de Francisco natural da cidade de Viseu escravo do Governador 
desta Praça Duarte de Melo 25-2-1832  

João Augusto Aldeia 
joaldeia@gmail.com
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Entre a cozinha e a botica:                
alguns receituários culinários                   

portugueses da Época Moderna
Isabel Drumond Braga

Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, CIDEHUS-UE e CH-ULisboa

Resumo
Este texto pretende analisar alguns livros de receitas manuscritos e publica-

dos dos séculos XVII e XVIII nos quais se encontram preparados de culinária a par 
de outros dedicados a questões de higiene e beleza e mezinhas utilizadas na época, 
numa mistura comum neste tipo de documentos, em que se entrelaçam permanências 
e ruturas.

Palavras-chave: Botica, Cozinha, Época Moderna, Portugal.

Abstract
This paper aims to examine manuscripts and published Portuguese recipe 

books of the seventeenth and eighteenth century, with cooking recipes and other 
ones about hygiene and beauty and also medicines used at the time. This mixture 
was very common at the time in this type of documents. 

Keywords: Apothecary, Kitchen, Modern History, Portugal.

 “Curar as doenças é bom, mas evitá-las é ótimo. Ora quando este salutar 
intento se dirige à primeira infância, é sem dúvida, o melhor benefício que 
se pode prestar à humanidade. Velar pela vida e robustez da criança é uma 
necessidade imperiosa, tanto para as nações ameaçadas pelo perigo da 
despopulação (sic), como para aquelas que, como a nossa, se encontram 
na eminência dum outro talvez maior – o da degeneração da raça. Tudo 
quanto se faça para entravar a marcha deste vírus que rói pouco a pouco a 
mentalidade, a energia e o caráter da criança portuguesa, merece o aplau-
so veemente e o auxílio inconcusso de todos os que amam sinceramente a 
sua pátria”.

Mário de Mesquita Lopes1

A frase em epígrafe integra uma pequena brochura, publicada em 1915, que 
publicita o Lactogenol, um produto manipulado pelo farmacêutico Mário de Mes-
quita Lopes, destinado às mães que amamentassem. Ao tomá-lo evitavam a falta 

1 Mário de Mesquita Lopes, Lactogenol (registado), preparado por…, Lisboa: Tipografia da Cooperativa Mi-
litar, 1915, pp. 5-6.
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de leite e contribuiriam para a existência de crianças robustas2, pois satisfazia “um 
duplo fim de aumentar a secreção láctea e de fortalecer o organismo da mãe”3. Na 
brochura ainda se esclarece que o medicamento era usado em Sesimbra há mais de 
15 anos e que agora seria posto à venda em todo o país. Na vila, o depositário era a 
Farmácia Lopes & Irmão, onde se produzia, e em Lisboa, a Farmácia Estácio.

Serve este introito para explicar que, por ocasião de uma exposição temporá-
ria realizada na Capela do Espírito Santo dos Mareantes e no Hospital Medieval, de 
Sesimbra, intitulada “A Arte Farmacêutica em Sesimbra em finais do século XIX”, 
cuja curadoria ficou a cargo da Dr.ª Cristina Conceição, patente ao público entre 8 
de junho e 29 de setembro4, os visitantes tiveram oportunidade de conhecer parte do 
rico espólio da Farmácia Lopes – fundada em 1870 e ainda atualmente na posse da 
família – e, no dia da inauguração, ouvir uma palestra sobre as práticas farmacêuti-
cas da Época Moderna. Retoma-se agora o tema, em versão escrita.

Em primeiro lugar, cabe chamar a atenção para o facto de mesmo depois do 
triunfo dos fármacos químicos, cujo início data do século XVIII, ter continuado 
a praticar-se a manipulação dos medicamentos nas farmácias. Porém, boticários 
e boticas foram os antecedentes diretos de farmacêuticos e farmácias. Para pode-
rem praticar a sua arte, aqueles recorriam às farmacopeias escritas e conheciam a 
concorrência direta de vários curiosos, também possuidores de receituários diver-
sificados e, por vezes, semelhantes aos dos profissionais, alguns nem hesitavam 
em publicitar os seus serviços nos jornais5. É neste contexto que iremos analisar 
algumas dessas receitas.

2 As preocupações com a saúde infantil eram bem visíveis durante a primeira metade do século XX, período de 
elevada mortalidade, daí serem entendidas como cada vez mais relevantes. Cf. Irene Vaquinhas, Maria Alice 
Pinto Guimarães, “Economia doméstica e governo do lar: os saberes domésticos e as funções da dona de casa”, 
História da vida privada em Portugal, direção de José Mattoso, vol. 3, Lisboa: Círculo de Leitores, Temas & 
Debates, 2011, pp. 194-221. Estas preocupações foram exploradas pela publicidade, que deu a conhecer a exis-
tência de alimentos pretensamente equivalentes ao leite materno, com propriedades que favoreceriam o cresci-
mento e desenvolvimento saudáveis. Recorde-se, que o leite em pó só foi introduzido em Portugal em 1923, por 
influência de pediatras, sendo, então, apenas da marca Nestlé. Sobre a publicidade de alimentos e suplementos 
para crianças, cf. Isabel Drumond Braga, “Alimentação e publicidade alimentar na revista ABC (1920-1926)”, 
Turres Veteres IX – História da Alimentação, coordenação de Carlos Guardado da Silva, Lisboa: Colibri, Torres 
Vedras, Câmara Municipal, 2006, pp. 215-225. Disponível em <https://www.academia.edu/6581142/>; Idem, 
“Anunciar alimentos e seduzir consumidores: a publicidade na revista Ilustração (1926-1939)”, Mesas Luso-
-Brasileiras: alimentação, saúde e cultura, coordenação de Carmen Soares e Cilene Gomes Ribeiro, vol. 1, 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018, pp. 163-191. Disponível em < https://www.academia.
edu/38304633/>. Também os vegetarianos da primeira metade do século XX, fizeram propostas no sentido de 
as mães alimentarem devidamente os filhos. Cf. Idem, Das origens do vegetarianismo em Portugal: Amílcar de 
Sousa (1876 -1940), o ‘apóstolo verde’, Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2019. Nas revistas femininas, 
encontram-se igualmente muitos artigos sobre o tema, assunto sobre o qual estamos a preparar um estudo.
3 Mário de Mesquita Lopes, Lactogenol (registado)…, p. 7.
4 A Arte Farmacêutica em Sesimbra em finais do século XIX. < https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_
id=6686>, (consultado em 23 de agosto de 2019).
5 Sobre este assunto, cf. Isabel Drumond Braga, “Medicina popular versus medicina erudita no Portugal de D. 
João V”, Assistência, saúde pública e prática médica em Portugal (séculos XV-XIX), Lisboa: Universitária 
Editora, 2001, pp. 93-124. Disponível em <https://www.academia.edu/6581210/>. 
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1. Algumas considerações preliminares

O estudo das práticas médicas e farmacêuticas deverá ter como cultores pro-
fissionais qualificados em duas áreas do saber, a medicina ou a farmácia, consoante 
os casos, e a história. Só desse modo se poderá produzir conhecimento que tenha 
em conta uma diversidade de fontes significativa e uma análise adequada dos con-
teúdos dessas mesmas fontes6. Ora, neste artigo, a autora tem apenas formação em 
história, o que significa que chamará a atenção para um conjunto de textos, por nor-
ma desconhecidos pelos farmacêuticos, e fará as análises que considere pertinentes 
aos mesmos, deixando todas as questões de matéria farmacêutica propriamente dita 
para quem tiver os conhecimentos adequados para o efeito.

A história da medicina e da farmacopeia tem interessado historiadores dessas 
mesmas áreas, ao mesmo tempo que têm sido produzidos alguns textos de muito 
interesse. Sem pretender fazer qualquer balanço historiográfico da matéria, não 
poderemos omitir o valor das obras clássicas da autoria de Maximiano Lemos (1860-
1923)7, de Matias Ferreira de Mira (1875-1953)8 ou de Luís de Pina (1901-1972)9 to-
dos médicos, nas quais se encontram algumas referências à atividade farmacêutica. 
Mais recentemente, outros autores foram dando contributos muito relevantes. Na 
área da farmácia, pode consultar-se um recente estado da arte elaborado por João 
Rui Pita, da Faculdade de Farmácia, e Ana Leonor Pereira, da Faculdade de Letras, 
ambos da Universidade de Coimbra, onde são apresentados os principais estudos 
e investigadores sobre a matéria10, importando destacar os seus próprios trabalhos 
sobre a história da farmácia em Portugal11, a par com os de José Pedro de Sousa 
Dias12. Algumas boticas, inclusivamente de espaços conventuais e monásticos13 e as 

6 Um exemplo de cooperação relevante é visível em Paulo Drumond Braga, À Cabeceira do rei: doenças e 
causas de morte dos soberanos portugueses entre os séculos XII e XIX, Lisboa: A Esfera dos Livros, 2014. Na 
obra, o estabelecimento de vários diagnósticos foi objeto de discussão com a Prof.ª Doutora Marília Dourado, 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Por outro lado, o catálogo intitulado Arte médica e 
imagem do corpo: de Hipócrates ao final do século XVIII, Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, 
contem textos relevantes da autoria de investigadores com formações diversificadas. E, mais recentemente, a 
médica Cristina Moisão defendeu uma dissertação de mestrado em história, sobre os cirurgiões medievais. Cf. 
A arte das mãos: cirurgia e cirurgiões em Portugal durante os séculos XII a XV, Lisboa: Centro de Estudos 
Históricos, 2018.
7 Saliente-se a História da medicina em Portugal: doutrinas e instituições, Lisboa: Manoel Gomes Editor, 1899.
8 História da Medicina Portuguesa, Lisboa: Edições da Empresa Nacional de Publicidade, 1947.
9 Saliente-se a História da medicina em Portugal, Lisboa: [s.n]., 1956.
10 João Rui Pita e Ana Leonor Pereira, “A história da farmácia em Portugal: o estado da arte: projecto interdis-
ciplinar do Ceis20”, Rotas da Natureza: cientistas, viagens, expedições, instituições, coordenação de João Rui 
Pita e Ana Leonor Pereira, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006, pp. 79-88. DOI:http://dx.doi.
org/10.14195/978-989-26-0469-5_10. 
11 João Rui Pita, Farmácia, medicina e saúde em Portugal (1772-1836), Coimbra: Minerva, 1996; Idem, Histó-
ria da farmácia, Coimbra: Minerva, 1998. 
12 José Pedro de Sousa Dias, Droguistas, Boticários e Segredistas. Ciência e Sociedade na Produção de Medica-
mentos na Lisboa de Setecentos, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
2007.
13 Veja-se, por exemplo, A Botica séculos XVII-XVIII, Braga: Museu dos Biscainhos, Museu do Mosteiro de 
São Martinho de Tibães, [s.d.]; José Pedro de Sousa Dias, Rui Pita, “A Botica de S. Vicente e a Farmácia nos 
Mosteiros e Conventos da Lisboa Setecentista”, A Botica de São Vicente de Fora, Lisboa: Associação Nacional 
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farmacopeias14 têm igualmente despertado interesse entre historiadores e investiga-
dores da área da farmácia.

2. A botica de outrora

A manipulação de produtos variados, sob prescrição dos médicos, cabia aos 
boticários. A partir de 1498, aqueles, designados físicos, ficaram proibidos de passar 
receitas em latim, de modo a evitar dificuldades15. Como terapia, importava con-
jugar devidamente a dieta alimentar com a medicação16, muitas vezes à base de 
plantas, o que era defendido e praticado quer por profissionais autorizados quer por 
curandeiros17. No caso da farmacopeia portuguesa da Época Moderna é visível uma 
grande influência de produtos provenientes da costa ocidental africana, da América 
e do Oriente18.

Para exercerem funções, o regimento do físico-mor do reino, de 1521, de-
terminou que os candidatos deveriam ser examinados pelo físico-mor que, caso os 
considerasse aptos, lhes permitia a obtenção de uma carta régia autorizando-os a 
exercer. Só no reinado de D. João III (1521-1557) foram obtidas 193 cartas de boticá-

de Farmácias, 1994, pp. 19-25; João Rui Pita, “A botica conventual”, O esplendor da austeridade: mil anos  
de empreendedorismo das Ordens e Congregações em Portugal: arte, cultura e solidariedade, direção de José 
Eduardo Franco, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2011, p. 553; Idem, “Alguns boticários conven-
tuais portugueses”, Ibidem, p. 573; João Rui Pita, Ana Leonor Pereira, “A arte farmacêutica e o inventário da 
botica do convento de nossa Senhora do Carmo (Aveiro)”, Ágora: estudos clássicos em debate, vol. 14, n.º 1, 
Aveiro, 2012, pp. 227-268; José Marques, “A Botica do Mosteiro de Santa Maria de Landim – 1770”, Mosteiro 
e Saúde: Cerca, Botica e Enfermaria. Actas do III encontro cultural de São Cristóvão de Lafões, São Cristóvão de 
Lafões: [s.n.], 2008, pp. 25-58; Ricardo Pessa de Oliveira, “Para o estudo da saúde conventual no início do 
século XIX: as boticas”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. 43, n.º 1, Madrid, 
2011, pp. 123-154; Anabela Ramos, “Entre a mesa e a botica: os saberes e os sabores dos monges de Basto 
(séculos XVII e XVIII)”, inédito, disponível em <https://www.academia.edu/40024010>. Consultado em 29 de 
agosto de 2019. Uma abordagem diferente foi a de João Pedro Gomes, “Uma doce viagem: doces e conservas 
na correspondência de D. Vicente Nogueira com o marquês de Niza (1647-1652)”, Ensaios sobre património 
alimentar luso-brasileiro, coordenação de Carmen Soares e Irene Coutinho de Macedo, Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, Annablume, 2014, pp. 214-216 (maxime 213-252), no qual se estuda a presença do 
açúcar em algumas boticas medievais e do início da Época Moderna.
14 João Rui Pita, Ana Leonor Pereira, “Botica, farmacopeia conventual e farmácia: a Pharmacopeia Lusitana 
de D. Caetano de Santo António (1704)”, Mosteiro e saúde: cerca, botica e enfermaria: actas do III encontro 
cultural de São Cristóvão de Lafões, São Cristóvão de Lafões: [s.n.], 2008, pp. 95-107.
15 Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. 3, Lisboa: Verbo, 1980, p. 356.
16 Sobre esta matéria, e em especial, as ideias difundidas pelos tratados de bromatologia, cf. Inês de Ornellas 
e Castro, “Prática médica e alimentação nos textos portugueses seiscentistas”, Percursos na história do livro 
médico 1450-1800, organização de Palmira Fontes da Costa e de Adelino Cardoso, Lisboa: Colibri, 2011, pp. 
73-92.
17 Cf. Nancy G. Siraisi, Medieval and early Renaissance medicine: an introduction to knowledge and practice, 
Chicago, Londres: The University of Chicago Press, 1990, pp. 141-152; Jacques Le Goff, “As plantas que 
curam”, As doenças têm história, tradução de Laurinda Bom, Lisboa: Terramar, 1991, pp. 329-342; Maria 
Benedita Araújo, O conhecimento empírico dos fármacos nos séculos XVII e XVIII, Lisboa: Cosmos, 1992.
18 Cf. Maria Benedita Araújo, O conhecimento empírico dos fármacos…, pp. 44-45, passim; José Pedro de Sou-
sa Dias, “A farmácia e a expansão portuguesa (séculos XVII e XVIII)”, A Universidade e os Descobrimentos 
portugueses, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1993, pp. 
209-227; Idem, Droguistas, boticários e segredistas…
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rio, para todo o reino, embora numa distribuição muito desigual por comarca e ao 
arrepio da densidade populacional19. Mais tarde, outra via permitiria igualmente o 
acesso à profissão, isto é, a frequência de aulas de latim durante dois anos na Uni-
versidade de Coimbra e o posterior estágio numa botica sob orientação do boticário 
proprietário, durante quatro anos, aos quais se seguia um exame20.

Algumas boticas apresentavam especialidades supostamente da sua própria 
criação. Tal foi o caso da de São Vicente de Fora, em Lisboa. Efetivamente se, na 
Época Medieval, havia no mosteiro um hospital, extinto por ocasião da criação do 
Hospital Real de Todos-os-Santos (1492), a botica terá continuado a funcionar. As 
manipulações ali efetuadas eram utilizadas quer no mosteiro quer em qualquer ou-
tro da mesma Ordem quer ainda por parte da população de Lisboa. Entre as espe-
cialidades, destaque para as pedras cordeais, a teriaga brasília e, sobretudo, para a 
panaceia mercurial. Esta última era distribuída acompanhada por um regimento 
onde se explicava em que casos deveria ser tomada e quais as doses recomendadas. 

Os saberes com vista à manipulação das substâncias eram compilados nas 
chamadas farmacopeias, inicialmente estrangeiras, depois também produzidas em 
Portugal. Na botica de São Vicente de Fora, destacou-se um monge, D. Caetano 
de Santo Antão que, antes de ingressar na casa de Lisboa, professou em Coimbra, 
tendo aí publicado a Pharmacopeia Lusitana (1704). Trata-se da primeira farmaco-
peia redigida por um português, na língua nacional e editada em Portugal. A obra 
conheceu outras edições em Lisboa: 1711, 1725 e 1754 (póstuma). Da primeira para 
a segunda, deram-se importantes alterações, designadamente a introdução da far-

19 Isabel Drumond Braga, “A Saúde pública e os seus agentes em Portugal: o caso dos boticários (1521-1557)”, 
Asclepio, vol. 46, fasc. 2, Madrid, 1994, pp. 57-75. Disponível em < https://www.academia.edu/7507445/>. 
Entre os boticários que obtiveram carta para exercer em Sesimbra, conta-se Heitor de Matos, em 1549.
20 João Rui Pita, Ana Leonor Pereira, “Botica, farmacopeia conventual e farmácia…, p. 100.

Fig. 1 – Francisco Henriques, São Cosme, São Tomé e São Damião (pormenor), (c.1508-c.1512).
 Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, Inv. 799 Pint.
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mácia química, por influência das leituras das obras dos franceses Nicolás Lémery 
(1645-1715) e Moyse Charras (1619-1698). A obra foi dedicada ao conde de Redondo, 
D. Tomé de Sousa Coutinho, um entusiasta dos medicamentos químicos21.

3. Os receituários de cozinha e as preparações da botica

Paralelamente às farmacopeias, havia outros textos para uso das comunida-
des religiosas e de particulares, compilações de natureza e conteúdo muito diversifi-
cados. Frequentemente, eram receituários que incluíam informações sobre prepara-
dos tão variados como os de cozinha, botica, higiene e beleza a par de conselhos de 
economia doméstica. Os manuscritos e os impressos, dadas as características enun-
ciadas, apesar de aparentemente constituírem uma miscelânea de assuntos díspares 
não eram assim entendidos na época. Denominados “livros de segredos”, existiram 
um pouco por toda a Europa22 e neles se encontram matérias que tinham como pal-
co as cozinhas. Produziam-se a partir das heranças dos conhecimentos de alimen-
tação e de saúde antigos, elaborados e reelaborados de acordo com as práticas e as 
integrações de novos produtos. A união culinária, cosmética e botica era então uma 
realidade, pelos produtos, pelas técnicas e pelos locais de produção utilizados, quase 
sempre os mesmos ou com variantes pouco acentuadas, se esquecermos algumas 
excentricidades contidas em certas mezinhas.

Vejamos o caso do primeiro livro de cozinha publicado em Portugal. Se bem 
que a Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues23, cuja primeira edição datou de 
1680, se tenha afastado dos referidos “livros de segredos”, ainda que de forma mui-

21 José Pedro de Sousa Dias, João Rui Pita, “A Botica de S. Vicente e a farmácia nos mosteiros …, pp. 23-25; 
João Rui Pita, Farmácia, medicina e saúde…, pp. 169-172; José Pedro de Sousa Dias, Droguistas, boticários 
e segredistas…, pp. 90-97; João Rui Pita, Ana Leonor Pereira, “Botica, farmacopeia conventual e farmácia…, 
pp. 101-107.
22 Sobre esta concetualização, cf. Philip et Mary Hyman, “Les livres de cuisine imprimés en France du règne 
de Charles VIII à la fin de l’Ancien Régime”, Livres en bouche: cinq siècles d’art culinaire français du qua-
torzième au dix-huitième siècle, Paris: Hermann, Editeurs des Sciences et des Arts, Bibliothèque National de 
France, 2001, p. 59.
23 Segundo Diogo Barbosa Machado, Domingos Rodrigues nasceu em Vila Cova à Coelheira, freguesia de Vila 
Nova de Paiva, em 1637 e faleceu, em Lisboa, a 20 de dezembro de 1719. Ao longo da sua vida, Domingos 
Rodrigues exerceu o seu mister de cozinheiro na casa do 7.º conde de Vimioso, D. Miguel de Portugal (1631-
1681), governador de armas de Évora, membro do Conselho de Estado, vedor da fazenda da princesa D. Isabel 
Luísa Josefa e estribeiro-mor da rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboia, matrimoniada inicialmente com 
D. Afonso VI e, posteriormente, com o príncipe regente D. Pedro, futuro D. Pedro II. Provavelmente antes 
de 1680, também terá servido o 2.º marquês de Gouveia e 7.º conde de Portalegre, D. João da Silva (c.1626-
1686), mordomo-mor e do Conselho de Estado de D. Afonso VI e de D. Pedro II, presidente do Desembargo 
do Paço e ministro plenipotenciário para a negociação da paz com Castela, em 1668. Após 1683 e antes de 
1690, Domingos Rodrigues passou a servir a Casa Real, com o ofício de mestre de cozinha de D. Pedro II. 
Cf. Isabel Drumond Braga, “Domingos Rodrigues e a Arte de cozinha: uma vida pouco conhecida, uma obra 
muito usada”, Primeiro tratado de cozinha: Arte de Cozinha, coordenação de Isabel Drumond Braga (= Obras 
Pioneiras da Cultura Portuguesa, direção de José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais), vol. 21, Lisboa: Círculo 
de Leitores, 2017, pp. 7-48.
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to limitada, o autor não deixou de referir a adequação de determinados pratos a 
algumas patologias, se bem que o receituário em estudo tenha sido bastante pobre 
em relação ao binómio alimentação e saúde, sem esquecer que até ao século XVIII, 
toda a Europa tenha partilhado idênticas regras dietéticas, cujas bases foram os es-
critos de Hipócrates (460 a. C.-379), Galeno (c. 129-217) e Avicena (c. 980-1037). Isto 
significou que a culinária teve como função básica tornar os alimentos digestos, de 
acordo com as conceções médicas em vigor desde a Antiguidade. Entendia-se que 
a conservação da saúde resultava sempre de um equilíbrio em que entravam diver-
sas variantes internas e externas ao indivíduo. Assim, durante séculos, a culinária 
esteve cativa da medicina, na medida em que se entendia que as doenças físicas 
e mentais eram provocadas pela perturbação de uma ou de várias das chamadas 
faculdades principais, a imaginação, o entendimento e a memória. Em qualquer 
doença, ocorria, desse modo, um desequilíbrio dos quatro humores, sangue, fleuma, 
bílis amarela e bílis negra, segundo as conceções de Hipócrates e de Galeno24. Deste 

modo, as terapêuticas procuravam precisamente a busca de reequilíbrio dos humo-
res, fundamentalmente, a partir dos alimentos, das sangrias e dos purgantes25. No 
que se refere aos primeiros importa lembrar que além de funcionarem como remé-
dios, necessitavam de se adequar às características de cada um26. 

Domingos Rodrigues apresentou poucas referências relativas a esta temática. 
Nas advertências que integrou quase no final da obra, dedicou a quarta a refletir 
sobre questões de saúde, referindo a teoria dos humores: 

 “Também me pareceu advertir que, suposto a variedade de tantos tempe-
ros, a multidão de tantos guisados, e a composição de inumeráveis man-
jares sirvam aos homens não só para a titilação do gosto, mas também 
para o estado de suas mesas e grandeza das pessoas; contudo, esta varie-
dade, multidão, e composição, é de muito detrimento às compleições, e 

24 Nancy G. Siraisi, Medieval and early renaissance …, pp. 104-106; Hélène Tropé, Locura y sociedad en la 
Valencia de los siglos XV al XVII: los locos del Hospital de los Inocentes (1409-1512) y del Hospital General 
(1512-1699), Valência: Diputació de València, 1994, p. 259; Enrique González Duro, Historia de la locura en 
España, tomo 1 (siglos XIII al XVIII), Madrid: Temas de Hoy, 1994, pp. 331-360; Andrew Wear, Knowledge 
and practice in English medicine. 1550-1680, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 37-40; Lisa 
Roscioni, Il governo della follia: ospedali, medici e pazzi nell’ Età Moderna, Milão, Turim: Bruno Mondadori, 
2003, pp. 217-243; Roy Porter e Georges Vigarello, “Corps, santé et maladies”, Histoire du corps, direção de 
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello, vol. I (De la Renaissance aux Lumières), direção de 
Georges Vigarello, [Paris]: Seuil, 2005, pp. 336-340; Phlippe Meyzie, L’alimentation en Europe à l’Époque 
Moderne: manger et boire XVIe-XIXe siècles, Paris: Armand Colin, 2010, pp. 217-240.
25 Carmen López Alonso, Locura y sociedad en Sevilla: historia del Hospital de los Inocentes (1436?-1840), Se-
vilha: Diputación Provincial, 1988, pp. 285-296; Hélène Tropé, Locura y sociedad en la Valencia de los Siglos 
XV al XVIII…, pp. 262-270; Lisa Roscioni, Il Governo della follia…, pp. 228-243.
26 Sobre a relação entre dieta e saúde, nos livros de cozinha, cf. Jean-Louis Flandrin, “Da dietética à gastro-
nomia, ou a libertação da gula”, História da alimentação, vol. 2, direção de Jean-Louis Flandrin e Maximo 
Montanari, tradução de Maria da Graça Pericão e Catarina Gândara, Lisboa: Terramar, 2001, pp. 261-278. Sobre 
a utilização da teoria dos humores na Época Moderna, cf. Jean Luiz Neves Abreu, Nos domínios do corpo: o 
saber médico luso-brasileiro no século XVIII, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011, pp. 125-131. 
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principalmente àquelas cuja natureza é débil, por serem, quando assim 
fabricados, mais indigestos, fatigando e debilitando a natural cocção do 
estômago, e todas as vezes que esta se vicia, se destemperam os humores, 
não se gerando naquela proporção e temperamento que são devidos ao 
natural, o que continuamente é causa de tantas, e tão graves, enfermida-
des, como a experiência tem mostrado; com que venho a deduzir que o 
mais proveitoso e verdadeiro comer é o bem cozido e assado, com alguma 
massa, porém muito pouca, e bem-feita, pelo que tem de asma; porque só 
o uso destas coisas sustentam a conservação devida à natureza, mediante 
as suas qualidades, por lhe serem assim mais semelhantes”27. 

Antes, na terceira advertência, relativa ao pessoal de cozinha, já havia notado 
que importava ter cuidado a escolhê-lo pois:

 “quando seus amos estiverem enfermos, fazendo a dieta pelo regimento 
que for dispensado pelos médicos que lhes assistirem; que enquanto a 
esta parte me não toca a mim, nem aos mais cozinheiros, a composição do 
comer, e somente em suma advertirei algumas coisas que nos pertencem, 
e vêm a ser que em alguns assados, cozidos, guisados, ou massas, que lhes 
forem determinados, fujam de adubos, toucinho, e manteiga; e, sendo ga-
linhas, não sejam velhas, ou chocas, nem o comer seja requentado, pelo 
muito que é nocivo; no que tudo deve haver muita vigilância, pelas muitas 
recaídas que continuamente sucedem ainda aos mais convalescidos”28.

Além dos reparos, encontram-se ainda duas receitas em que o autor alertou 
para a relação entre a utilidade do consumo de determinados preparados e o bem-
-estar dos pacientes. Neste sentido, considerou que a marmelada de geleia, cuja 
receita forneceu, e que poderia também ser preparada com romãs, camoesas, ginjas, 
peras, uvas ou maçãs, era boa para “camaras”, isto é, para curar problemas intesti-
nais, se fosse confecionada com este último fruto29. Em outro passo, forneceu uma 
receita de farinha torrada para curar o estilicídio, isto é, um defluxo acompanhado 
de aguadilha, considerando-a muito boa e sugerindo que se tomasse pela manhã30.

27 Primeiro tratado de cozinha: Arte de Cozinha, coordenação de Isabel Drumond Braga (= Obras Pioneiras da 
Cultura Portuguesa, direção de José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais), vol. 21, Lisboa: Círculo de Leitores, 
2017, p. 190.
28 Primeiro tratado de cozinha: Arte de Cozinha…, pp. 189-190.
29 Primeiro tratado de cozinha: Arte de Cozinha…, p. 153. Sobre doenças e tentativas de cura desta época, cf. 
Maria José Pimenta Ferro Tavares, “Hospitais, doenças e saúde pública”, Congresso comemorativo do V cen-
tenário da fundação do Hospital Real do Espírito Santo de Évora: Actas, Évora: Hospital do Espírito Santo, 
1996, pp. 49-64.
30 Primeiro tratado de cozinha: Arte de Cozinha…, pp. 173-174.
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Referência ainda para preocupações com higiene. Na terceira advertência, o 
autor fez notar que os donos de casa deveriam ser cuidadosos na escolha do pessoal 
doméstico, considerando, de acordo com o uso da época, que o mau nascimento 
tinha consequências em tudo31, e escreveu: 

 “Advirto mais a todos os senhores que prezam muito serem assistidos 
pelos exercitantes desta arte que de nenhum modo consintam nas suas 
cozinhas, nem ainda por moços delas, a negros, mulatos, cabras, ou qual-
quer cozinheiro que, de sua criação ou inclinação, for vil ou proceder 
com torpes e depravados costumes, porque lhe confesso hão de comer 
com muito pouca limpeza e com muito risco em a sua saúde, que assim 
mo tem mostrado a experiência de muitos anos, e o muito exercício desta 
minha arte. E se o oficial for limpo e consigo tiver asseio, da mesma sorte 
satisfará a sua obrigação, esmerando-se em tudo o que fizer; e tendo ele 
boa consciência, não faltará a muitas condições a que estão sujeitos os 
ministros desta arte, como é o moderado dispêndio nas fazendas de seus 
amos, gastando somente o que for necessário à perfeição de sua obra; e 
juntamente o grande sentido e cuidado que devem ter, quando seus amos 
estiverem enfermos, fazendo a dieta pelo regimento que for dispensado 
pelos médicos que lhes assistirem; que enquanto a esta parte me não toca 
a mim, nem aos mais cozinheiros, a composição do comer, e somente em 
suma advertirei algumas coisas que nos pertencem, e vêm a ser que em 
alguns assados, cozidos, guisados, ou massas, que lhes forem determina-
dos, fujam de adubos, toucinho, e manteiga; e, sendo galinhas, não sejam 
velhas, ou chocas, nem o comer seja requentado, pelo muito que é nocivo; 
no que tudo deve haver muita vigilância, pelas muitas recaídas que con-
tinuamente sucedem ainda aos mais convalescidos; para o que me parece 
é conveniente não admitir a comprador o mesmo cozinheiro; porque este 
muitas vezes com os temperos pode disfarçar a podridão, ou má qualidade 
das carnes, peixes, aves, ou qualquer outro género de alimentos, sendo 
tudo em prejuízo da consciência de quem o faz, e muito dano na saúde de 
quem o come”32.

31 Já no século XVI, D. Francisco de Portugal afirmara “Quem não nasce com nobreza sempre se inclina a 
baixezas”. Cf. Sentenças de D. Francisco de Portugal, seguidas das suas poesias publicadas no cancioneiro de 
Garcia de Resende, revisão e prefácio de Mendes dos Remédios, Coimbra: França Amado, 1905, p. 61.
32 Primeiro tratado de cozinha: Arte de Cozinha…, pp. 189-190.
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O Cozinheiro Moderno ou Nova Arte de Cozinha, de Lucas Rigaud (1780), o 
segundo livro de culinária impresso em Portugal e, tal como o primeiro, muito ven-
dido e com diversas edições, apresentou receitas de diversos caldos supostamente 
destinados a doentes que padeciam de diversas enfermidades, a saber, caldo para 
doentes e para sãos, caldo fresco e purgativo, caldo para inflamação de peito, caldo 
de víboras para purificar a massa do sangue, caldo para defluxos catarrais, caldo 
para doença de peito, caldo de rãs e caracóis para tosses secas, para vapores e flatos 
que sobem à cabeça, para obstrução do mesentério, do fígado e do baço; caldo para 
dores de cabeça, caldo amargoso para todas as doenças do peito e vómitos e caldo 
para convalescentes33. 

A base da maioria destes caldos era vaca ou vitela, com ou sem galinha ou 
frango, a que se juntavam: especiarias, como açafrão e cravo; ervas como betónicas, 
borragens, cerefólio, chicória, erva-cidreira e pimpinela; frutas como figos passados, 
maçãs, passas e tâmaras; legumes como alfaces, alhos-porros cebolas e nabos. Mais 
exóticos eram: o caldo para purificar a massa do sangue, que além de vitela deveria 
conter “sete ou oito lagostins de água doce ainda vivos”, pisados no momento e 
posteriormente fervidos; o caldo de rãs e caracóis, que integrava exemplares das 
referidas espécies; o caldo de víboras para purificar o sangue, em cuja composição 
entrava “uma víbora esfolada viva, a que deitarão fora a cabeça, o rabo e as entra-
nhas, reservando os fígados e o coração”. Tenha-se em conta que Lucas Rigaud não 
indicou o processo de apanhar a víbora nem tão pouco o modo como se deveria 
proceder para a esfolar viva, mantendo a integridade física. A par dos caldos que 
tinham por base carne cozida, aparecem outros resultantes da cozedura de legumes 
e ervas diversos. Assim: o caldo para defluxos catarrais era feito à base de nabos e 
açúcar em ponto; o que se destinava a curar vapores e flatos era cozinhado à base 
de folhas de betónica e malva, alteia, artemísia, azedas e mercurial; enquanto na 
composição do caldo amargoso entravam, de entre outros ingredientes, folhas de 
cardo santo, de centáurea, casca de laranja azeda, escolopendra, losna, marcela e 
verónica34. 

33 Sobre o uso de caldos na alimentação dos doentes, cf. João Pedro Gomes, “De ‘caldos esforçados’ e ‘receitas 
para doentes’ ”: culinária e saúde no Portugal Moderno (sécs. XVI e XVII)”, Mesas luso-brasileiras: alimen-
tação, saúde & cultura, vol. 1, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018, pp. 89-122. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-1721-3_4>.
34 Cf. Lucas Rigaud, Cozinheiro moderno ou mova arte de cozinha, Sintra: Colares Editora, 1999. [A primei-
ra edição é de 1780]. Sobre esta obra, cf. João Pedro Gomes, “Cozinhar ‘á Portugueza’ com Lucas Rigaud: 
identidade alimentar portuguesa no Cozinheiro Moderno”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 
vol.16, n.º 1, Coimbra, 2016, pp. 243-270. Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/index.php/rhsc/ar-
ticle/view/3973>.
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A frequente ligação entre alimentação e saúde ficou patente nas observações 
acerca das pretensas qualidades de produtos e preparados para fazer face a alguns 
problemas, por parte do autor anónimo da Arte Nova e Curiosa (1788), o primeiro 
livro de doçaria impresso em Portugal. Assim, o açúcar seria eficaz contra a sarna, 
ao contrário do mel “abrasador dos intestinos”. Acerca da geleia de cidra o autor 
considerou “se toma em tres, ou quatro culheres pela manhãa em jejum, e quanto 
mais melhor, he muito cordeal, e se uza della desta maneira para preservar da peste, 
e febres malignas”. Sobre os biscoitos de embarque entendeu que eram bons “para 
desenjoar os mariantes”, enquanto a calda de leite de amêndoas mereceu a seguinte 
observação: “he a mais salutifera de todas; porque o leite das amêndoas, he simples, 
e annodino, e serve contra os flatos quentes do estômago, e por mais que se frequen-
te não enjoa como a de limão, e laranja”35.

No que se refere aos manuscritos compilados por leigos e por eclesiásticos, 
fixemo-nos em dois casos. Um da autoria de Francisco Borges Henriques36, isto é, 
um livro de receitas que apresenta diversas datas, designadamente 1715, 1725, 1728 
e 1729, composto por 600 receitas, entre as quais cerca de 230 mezinhas, que repre-

35 Cf. Arte nova e curiosa para conserveiros, confeiteiros e copeiros, estudo e atualização do texto de Isa-
bel M. R. Mendes Drumond Braga, Sintra: Colares Editora, 2004. Disponível em <https://www.academia.
edu/6581199/>. 
36 Francisco Borges Henriques, Receitas de milhores doces e de alguns guizados particullares e remedios de 
conhecida experiencia que fes Francisco Borges Henriques para o uzo da sua caza, (primeira metade do sé-
culo XVIII). Biblioteca Nacional de Portugal (B.N.P.), Cod. 7336, em publicação. Sobre esta obra, cf. Isabel 
Drumond Braga, “O Receituário de Francisco Borges Henriques: culinária, cosmética e botica em Portugal 
no século XVIII”, Diálogos Mediterrânicos, n.º 12, Curitiba, 2017, pp. 67-88. Disponível em <https://www.
academia.edu/33968000/>.

Fig. 2 – Jorge Leal/Cristóvão de Utreque (?), Cura do cardeal e reconhecimento do milagre 
do Papa (pormenor), (c. 1520). Lisboa, Museu de São Roque, Inv. Pin. 53.
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sentam 35% das entradas; e outro verosimilmente pertencente ao primeiro convento 
português da Ordem da Visitação de Santa Maria, ou visitandinas, casa fundada 
em 1784, com freiras francesas e portuguesas, que rapidamente se esforçaram por 
compilar receitas, algumas das quais bastante anteriores, outras mais próximas da 
realidade de então. Esta obra é predominantemente dedicada à culinária e, de entre 
esta, à doçaria. O manuscrito apresenta 174 receitas e duas novenas. Entre as recei-
tas contam-se 33 de mezinhas, ou seja, 19%37.

No livro de receitas de Francisco Borges Henriques38 encontram-se mani-
pulações que visaram abranger um leque muito vasto de problemas de saúde que 
seria fastidioso enunciar. De qualquer modo, registem-se, a título de exemplos, as 
que procuraram resolver problemas de asma, azia, catarro, cólicas, dores de cabeça, 
dores de dentes, febres, flatos, obstruções, quebraduras, quedas, sarna, tosses, etc., 
a par de duas outras mais ousadas, intituladas “remedio pera que as mulheres que 
cazarem parecão Domzellas” e “remedio pera os Cazados terem Filhos”39. Ora, o 
primeiro não se pode desligar da importância dada às aparências e à necessidade 
de proteger a honra feminina, que passava pela capacidade de escamotear uma se-
xualidade ativa40, enquanto o preparado para engravidar realça a importância da 
maternidade: 

 “remedio pera que as mulheres que cazarem parecão Domzellas: Despoes 
de pacar a sua ocasião sete ou oito dias antes de se cazar tomara vinho 
branco em o qual cozerão Sinza de Vides cascas de ouos noses de sipreste 
murta e Cascas de romãa azeda e ainda que falte algũa cousa destas se 
deite mais quantidade das outras e despoes se coe despoes de bem feruido 
lauarão muito bem a boca do utero e despoes a emchugem e terão hũa 
esponja que haja estado no mesmo vinho quando o feruerem e espremida 
a empaparão em sangue de galinha pera que a matarão ao mesmo tempo 

37 Este manuscrito foi publicado e estudado por Isabel Drumond Braga, Sabores e segredos: receituários con-
ventuais portugueses da Época Moderna, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, Annablume, 2015. 
Disponível em <https://www.academia.edu/17868011/>.
38 Tentando averiguar algo sobre a biografia deste cozinheiro, apenas encontrámos uma habilitação do Santo 
Ofício, de 1693, na qual um Francisco Borges Henriques, filho de António Borges Henriques, almoxarife e 
familiar do Santo Ofício, na ilha de São Miguel, e de Graça Milão, falecida à data, solicitou a possibilidade de 
ser nomeado familiar, o que conseguiu a 14 de outubro daquele ano. O documento informa-nos ainda que o 
requerente era natural de Alhandra, residia em Lisboa, na freguesia de São Mamede, em casa de Bento de Beja 
de Noronha, deputado do Conselho Geral, que era filho legítimo, solteiro e que sabia ler e escrever. Estaremos 
perante um homónimo do autor do livro de receitas ou do próprio, que poderia eventualmente, ser cozinheiro 
do deputado do Conselho Geral do Santo Ofício e posteriormente bispo de Elvas? Presentemente, não podemos 
nem aceitar nem recusar nenhuma destas hipóteses. Cf. Isabel Drumond Braga, “O Receituário de Francisco 
Borges Henriques…, p. 68.
39 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 146.
40 Sobre a questão da honra feminina na Época Moderna, cf. Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, A Bigamia 
em Portugal na Época Moderna: sentir mal do sacramento do matrimónio? Lisboa: Hugin, 2003 e a biblio-
grafia aí citada.
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em que se quizer fazer ou frango ou Pombos ou Cabrito e a meterão the 
pela manhã na parte e quantas mais vezes se fizer produzirão major ef-
feito pedindo a Deos seja pera maior gloria e honra sua este remedio tras 
D. João de La torre y Bacharel no seu Compendio de Medicina empresso 
em Madrid no anno de 1705”41.

Nas receitas, os ingredientes são folhas diversas, designadamente de agriões, 
almeirão, bisnaga (também conhecida por paliteira), erva barbosa, borragens, escor-
cioneira, ortigas e poejos, a par de açúcar, almácega (uma resina oleosa da árvore 
homónima da Amazónia), café, especiarias (pimenta), farelo de trigo, frutos (passas 
de uva, romãs), leite de vaca, língua de vaca, mel, ovos, pão, unto e produtos diver-
sos como óleo rosado, pés de perdizes, sândalo vermelho, sangue-de-drago, semen-
tes de bisnaga, sementes de funcho, sumo de rosas de Alexandria, urina de menino e 
vinho. Estamos perante receitas com recurso a produtos naturais, bem típicas desta 
época42. Em alguns casos, o compilador teve o cuidado de explicar quem tinha sido o 

41 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 146.
42 Sobre a publicitação deste tipo de tratamentos no século XVIII, cf. Eugénio dos Santos, “O Homem português 
perante a doença no século XVIII: atitudes e receituário”, Revista da Faculdade de Letras. História, 2.ª série, 

Fig. 3 – Fólio da obra de Francisco Borges Henriques, no qual se encontram as receitas referidas
no texto. Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Cod. 7376, fol. 146.
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autor de tais preparados ou quem os tinha aplicado. Assim, aparecem, por exemplo, 
os nomes dos médicos portugueses e espanhóis Diogo Nunes Ribeiro43, João de La 
Torre44, João Palasos45, Manuel de Andrade46 e João Dinis Bitacallo47. 

As mezinhas eram para aplicação tópica e para ingestão, de acordo com as 
patologias. Tal como em relação às receitas culinárias e às de cosmética48, estes pre-
parados – pelo menos alguns – foram experimentados por Francisco Borges Hen-
riques que não escamoteou a sua opinião. Por exemplo, em relação a certa mistela 
destinada à cura da sarna, escreveu “remedio infalliuel para a sarna e experimenta-
do”49. Refira-se ainda que nestas receitas temos desde indicações concretas relativas 
às quantidades, como tantas onças, passando por “uma mão cheia de” ou algumas 
folhas, uns talos, etc. 

No manuscrito das visitandinas compilaram-se 36 mezinhas, entre as quais, 
as que procuraram curar chagas, epistaxe (sangramento nasal), dores diversas, fe-
bres de diferentes tipos, feridas, gota (artrite provocada por excesso de ácido úrico), 
hemorroidas, lombrigas, magreza, doenças oftalmológicas, pleurites, quebraduras 
(hérnias) e tosses. Vejam-se dois exemplos:

 “Receyta para Lombrigas: De hortellam, de losna, de fel da terra, de arte-
mija, de folhas de pessegueiro de cada couza hũa mão cheya. Pize-se tudo 
e com vinagre forte e poz de ferrugem se faça massa que se pora no ventre 
em hum pano de linho e renove se cada dia”50.

 “Receita do Balsemo Vital: Serve este balsamo para febres podres aplicado 
em hũa colher de caldo de galinha ou tintira de papoulas ou cordeal sem 
ser purgativo sinco ou seis gottas em the vinte conforme a disposzição 
do enfermo e assim que as ditas gottas do balsemo cahirem sem demora 
alguma as ha de beber o enfermo. Para pleurizes he eficacissimo remedio 
aplicado na forma sobredita e untando a parte da dor com o mesmo bal-
samo e pondo lhe hum papel pardo em sima e hũa couza e outra se repete 
tres ou quatro vezes de vinte em vinte e quatro horas. Para quedas e todo 
genero de pizaduras he a melhor solda dando as ditas gottas em huma co-

vol. 1, Porto, 1984, pp. 187-201; Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, “Medicina popular versus medicina 
erudita…, pp. 93-125.
43 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 128.
44 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 146.
45 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 144.
46 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 161.
47 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 167.
48 Sobre o receituário destinado à higiene e à beleza, cf. Isabel Drumond Braga, “Beleza e sedução: à volta dos 
cosméticos”, Vivências no feminino: poder, violência e marginalidade nos séculos XV a XIX, Lisboa: Tribuna 
da História, 2007, pp. 147-180.
49 Lisboa, B.N.P., Cod. 7376, fol. 103.
50 Isabel Drumond Braga, Sabores e segredos: receituários conventuais…, p. 370.
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lher de vinho ou de agoa ardente por que não havendo febre he melhor da 
lo em hũa destas couzas. Serve tambem para estupores frios e tolhimentos 
de nervos aplicado pella bocca na forma sobredita e fomentando a parte 
leza com o mesmo balsamo. Advertindo que em qualquer dos licores que 
aplicar seja sempre frio e não quente”51.

Mais curioso foi o caso de certa receita destinada a problemas de saúde men-
tal. Note-se que neste manuscrito fez-se a destrinça, que se começou a delinear na 
Idade Média, entre os “loucos de nascimento”, isto é, os que vinham ao mundo com 
algum tipo de deficiência mental, e os lunáticos ou doentes mentais, aqueles que 
padeciam de problemas que adquiriam após o nascimento. Ou seja, esta divisão 
inicial está na base das duas grandes tipologias de doenças mentais; as cognitivas 
e as psiquiátricas52. Assim, preconizava-se, para as segundas, a aplicação tópica de 
um unguento com azeite, folhas de hera e vinho branco, cuja receita se reproduz: 

 “Receita para os que Perderão o Juizo como não seja o de Nascimento: 
Tomarão folhas de hera, não daquella que trepa mas de que lavra pella 
terra a que chamão terrestre tres mãos cheias, vinho branco o pezo de 
dois arrateis, azeite bom seis onças.

 Preparação do remédio: Botarão em hũa panella nova o vinho branco com 
as folhas da hera fazer-se há ferver a lume brando por espaço de sinco ou 
seis horas mechendo-o diversas vezes com huma colher athe que toda 
esta quantidade se reduza somente a tersa parte ou pouco mais, despois 
pizarão tudo em hum almofariz bastantemente e o tornarão a botar na 
panella com as seis onças de azeite misturando tudo muito bem athe que 
fiquem perfeitamente incorporados. Cortar-se hão os cabelos do doente 
dous dedos a roda da testa, banharão os dedos neste licor e esfregar-se ha 
a testa do doente por espaço de hum quarto de hora. Depois se tomara 
a quinta parte do que ficar na panella e se pora entre duas tiras de pano 
novo de que se fara huma venda que cubra a parte tosqueada que será a 
testa e as fontes. Começar-se há a fazer a untura a noute continuar-se ha 
pella manha e se continuara por espaço de sinco vezes o mesmo”53.

51 Isabel Drumond Braga, Sabores e segredos: receituários conventuais…, p. 369.
52 Matteo Schianchi, Storia della disabilità: dal castigo degli Dèi alla crisi del welfare, Roma: Carocci Editore, 
2012, pp. 119-120.
53 Isabel Drumond Braga, Sabores e segredos: receituários conventuais…, p. 371.
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Mais uma vez, estamos perante receitas confecionadas com produtos natu-

rais, como folhas diversas, por exemplo, de almeirão, arruda, beldroega, cardo santo, 
erva barbosa, borragem, escorcioneira, ervas e flores não discriminadas hera, hipe-
ricão, marcela, ortigas e poejos, a par de açúcar, azeite, caldo de galinha, cevada, 
especiarias (pimenta), farelo de trigo, frutos (abóbora, ameixa, uva), leite de cabra, 
mel, ovos, pão, pevides de melão e de melancia, unto, vinho branco e produtos 
diversos como raiz de angélica, benjoim, estoraque, incenso e mirra. Em alguns 
casos, explicitou-se a autoria das mezinhas. Assim, apareceram os nomes do Papa 
Inocêncio XI (1611-1689) e do bispo da Guarda, D. João de Mendonça (1673-1689). 

Os receituários particulares das boticas no Portugal Moderno, quer os de 
origem leiga quer os de origem religiosa, permitem verificar a confluência de várias 
práticas num espaço polivalente do qual emana um conjunto de preparados utiliza-
dos quotidianamente pelas comunidades: a comida, a mezinha e até os preparados 
de higiene e beleza. Se a cozinha conventual feminina é um espaço sempre ligado 
à doçaria, do ponto de vista do imaginário, já nas casas masculinas, sobressai a far-
macopeia. No entanto, essa visão não corresponde às práticas do passado. Homens 
e mulheres, leigos e eclesiásticos, manipulavam produtos naturais com vista a obte-
rem preparados destinados quer à ingestão quer à aplicação tópica, para fazer face a 
problemas de saúde, a par dos boticários com carta para exercer o ofício. 

Fig. 4 – Cama existente no convento de Mafra, destinada a doentes com problemas
do foro psiquiátrico. Fotografia de IDB.
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Há 50 anos a ligar Sesimbra ao mar 
das conectividades

Teresa Salema 
Fundação Portuguesa das Comunicações/Museu das Comunicações

Resumo
A ligar Sesimbra à rede mundial por mais de 50 anos

Provavelmente nunca viu um cabo submarino, porém nós usamo-los várias 
vezes todos os dias. Esta infraestrutura subaquática invisível é uma parte essencial 
da rede mundial de comunicações que usamos diariamente em quase todas as nos-
sas atividades. Este artigo descreve o funcionamento de um cabo submarino, a sua 
importância e uma breve história de mais de 150 anos. 

Desde 1969, Sesimbra tem garantido o acesso a esta infraestrutura global, que 
passou por diferentes tecnologias, do cobre à fibra óptica, posicionando Portugal 
como o único país do mundo com ligações diretas aos cinco continentes. 

Palavras-chave: Cabo submarino, comunicações, Sesimbra

Abstract
Connecting Sesimbra to the worlwide network for more than 50 years
Most likely you have never seen a submarine cable, yet we use it everyday 

multiple times. This invisible underewater infraestructure is an essential part of 
the worldwide communications network that we use daily, in almost all of our 
activities. This article describes how a submarine cable works, its importance as 
well as a brief history of more than 150 years.

Since 1969, Sesimbra has guaranteed access to this global infraestrtucture, 
having gone through different technologies, from copper to fiber optics, posi-
tioning Portugal as the only country in the world with direct connections to the 
five continents.  

Keywords: Submarine cable, communications, Sesimbra 

É verdade que um cabo submarino não é uma coisa que qualquer um possa 
ver, como uma ponte gigantesca, um arranha-céus ou um navio. Faz o seu trabalho 
na escuridão das profundezas, num mundo inimaginável no negrume, frio e pressão 
eternos, povoado por criaturas que nenhuma pessoa podia ter concebido no delírio mais 
desenfreado. Contudo, desempenha uma função vital como a dos nervos no corpo hu-
mano; uma parte essencial do sistema de comunicações que, se alguma vez falhasse, 
nos atiraria instantaneamente de volta para o isolamento dos nossos antepassados. 

Arthur C. Clarke, no livro “How the World was One: Beyond the Global Village” 

(1992). 
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Muito provavelmente nunca viu um cabo submarino, e no entanto, usa-o 
diariamente múltiplas vezes. E se este cabo falhar, vai ficar sem acesso a todas as 
comunicações eletrónicas, no mais completo isolamento, como o escritor, inventor 
e futurologista, Arthur C. Clarke tão bem descreve nesta citação, onde compara a 
rede de cabos submarinos com o sistema nervoso central humano, invisível mas 
essencial e crítico para toda a comunicação. 

Sesimbra, com a sua Estação de Cabos Submarinos, inaugurada em 1969, há 
mais de 50 anos, é um ponto central, relevante, crítico desta rede mundial submersa 
e oculta onde assenta e viaja toda a sociedade e economia digitais do conhecimento 
e informação.

O que são cabos submarinos?

Um cabo submarino é uma infraestrutura de comunicações assente no fun-
do oceânico que liga estações de amarração costeiras. Estima-se que exista mais de 
um milhão de quilómetros de cabos, debaixo dos oceanos, que ligam os mais de sete 
mil milhões de humanos, nos cinco continentes. Uma gigantesca rede invisível aos 
nossos olhos que jaz no fundo dos mares a uma profundidade média de 4000 metros. 
É a esta profundidade, na mais completa escuridão e silêncio, numa água gelada ha-
bitada por seres marinhos estranhos, num ambiente de enorme pressão, que viajam 
99% das comunicações mundiais. Sim, todo o tráfego de comunicações eletrónicas: 
vídeo, internet ou simples conversas telefónicas. 

A importância e relevância da rede mundial de cabos submarinos.

Esta rede de cabos submarinos é parte integrante do sistema mundial das 
comunicações que está presente nas nossas vidas, sempre que usamos um telemó-
vel ou um computador, ou simplesmente vemos a nossa série favorita na televisão. 
Todos estes serviços de comunicação, essenciais e importantes na nossa vida atual, 
usam a rede mundial de cabos submarinos. Usamos as comunicações diariamente 
quando trabalhamos, estudamos e nos tempos de lazer, em mobilidade ou em casa. 
Exigimos acesso a toda a nossa informação (música, fotografias ou outras) de qual-
quer ponto do mundo. Queremos comunicar tudo, a partir de qualquer lugar, para 
qualquer pessoa. Há mesmo estudos que indicam que o serviço móvel é considerado 
pelos utilizadores tão crítico como o acesso a energia, água ou saneamento básico.

E se a rede falhar? O caso das catástrofes.

E se esta infraestrutura mundial que nos une, e que é tão fundamental, fa-
lhar? A rede mundial de cabos submarinos, tal como uma rede rodoviária ou de 
metropolitano de uma grande cidade, inclui sempre caminhos redundantes, ou seja, 
trilhos alternativos que permitem que a comunicação se faça usando outra rota. 
Mesmo em casos de grandes catástrofes, como o do terramoto e maremoto no Ja-
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pão, em 2011, onde mais de metade dos cabos submarinos do Pacífico e da região, 
foi afetada ou danificada, foi possível redirecionar o tráfego enquanto eram feitas as 
necessárias reparações nas estruturas atingidas.  

A manutenção e, sobretudo, a reparação de um cabo é uma empreitada 
exigente de engenharia, exigindo inicialmente a localização exata da avaria ao lon-
go do seu trajeto. Detetado o dano, e na impossibilidade técnica de uma intervenção 
submersa no leito marinho onde está pousado o cabo, é necessário trazê-lo até à 
superfície, fazendo as necessárias operações para garantir o seu correto funciona-
mento operacional, antes de o recolocar no fundo do mar. 

Uma rede mundial que nasceu há mais de 150 anos.

A história do lançamento e operação de cabos submarinos iniciou-se em 
1850/1, com a primeira ligação internacional entre França e Inglaterra, no canal 
da Mancha. De facto, na época existiam somente redes telegráficas terrestres que 
limitavam a comunicação, impedindo a transposição dos mares e oceanos. Tal signi-
ficava que a transmissão de mensagens e informação tinha de seguir de forma física, 
através de serviços postais, o que podia demorar algumas semanas. Impunha-se as-
sim ligar os oceanos através de novos meios que permitissem a conexão mais rápida 
que a das redes telegráficas terrestres. 

A primeira ligação transatlântica telegráfica data de 1858, e depois de mui-
tas tentativas fracassadas para ligar os cerca de 6000 km que separam a Europa da 
América do Norte, foi finalmente possível garantir uma ligação duradora e fiável 
em 1866. O sistema permitia transmitir algumas palavras por minuto. Contudo, foi, 
à época, uma epopeia tão grande e tão promissora que foi considerada “a oitava 
maravilha do Mundo”. 

A importância geoestratégica de Portugal e a de Sesimbra.

As limitações da tecnologia telegráfica de cobre exigiam pontos de retrans-
missão para ultrapassar distâncias marítimas. Assim, Portugal e os seus territórios, 
nomeadamente os Açores, mas também a Madeira e Cabo Verde, assumem um pa-
pel central da amarração e retransmissão, como pontos de trânsito e de interligação 
transatlântica, integrando desde o início esta rede mundial de comunicações. Tal 
como na expansão marítima do século XV, Portugal tem um posicionamento funda-
mental no mapa geoestratégico dos cabos submarinos.

Ao longo do século XX, e com a evolução tecnológica, os cabos submarinos 
telegráficos de cobre foram substituídos por cabos coaxiais que permitem uma mui-
to maior capacidade de transmissão, incluindo comunicações telefónicas de voz. O 
primeiro sistema de cabo coaxial submarino transatlântico foi inaugurado em 1956, 
entre a Escócia e a Terra Nova no Canadá. 

Em 1966, o Estado Português, reconhecendo a importância e posicionamento 
geoestratégico do país para a rede mundial de cabos submarinos, atribui à Compa-
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nhia Portuguesa Rádio Marconi (CPRM) a concessão desta infraestrutura, funda-
mental para as comunicações internacionais e intercontinentais. 

Em 1969, a CPRM inaugura a estação de Cabos Submarinos em Sesimbra com 
a amarração dos dois primeiros sistemas de cabos submarinos: o SAT1 para ligação 
à África do Sul e o POR-UK para ligação ao Reino Unido. 

O SAT-1 foi o primeiro sistema de cabo coaxial submarino telefónico com 
amarração em Portugal, com uma extensão total de 10 950 quilómetros e uma capa-
cidade de 360 circuitos telefónicos, para a ligação entre Portugal e a África do Sul. 

Já o sistema de cabo submarino POR-UK garantia as ligações entre o territó-
rio nacional em Sesimbra e o Reino Unido, com uma extensão de 1750 quilómetros 
e capacidade para 640 circuitos telefónicos.

Há 50 anos, Sesimbra tornou-se assim no centro nevrálgico e central das co-
municações internacionais, reforçando o papel de Portugal no panorama desta rede 
mundial como um importante ponto de trânsito do tráfego. 

Durante a década de 70 e 80 do século XX, a Estação de Sesimbra foi garan-
tindo e melhorando as ligações domésticas, nomeadamente à Madeira e as interna-
cionais, com a amarração direta de vários cabos submarinos ou o acesso a esta rede 
de forma indireta, através de feixes hertzianos.  

A década de 90 do século XX, vê nascer uma nova era tecnológica com a 
introdução da fibra ótica. Em 1992, é inaugurado o EuroAfrica, o primeiro sistema 
de cabo submarino em fibra ótica que amarra em Sesimbra. Esta nova tecnologia 
permite multiplicar a capacidade, bem como aumentar a velocidade de transmissão 
face aos cabos coaxiais, possibilitando a comunicação digital multimédia de vídeo e 
dados. O EuroAfrica liga França, Portugal Continental, Marrocos e Madeira, numa 
extensão de 3100 km e uma capacidade global de 46 080 circuitos. 

Em 1999, Sesimbra fica ligada ao maior sistema de cabo ótico submarino no 
mundo, o SEA-ME-WE 3, ligando Alemanha, Portugal, Macau, Austrália e Japão, 
com amarrações em 33 países, numa extensão de 39 000 km e capacidade instalada 
nos terminais de 980 Gbps. 

O futuro dos cabos submarinos.

Nos primórdios do século XXI, assistimos a uma verdadeira vertigem tecno-
lógica em várias áreas, nomeadamente com:

•  a massificação dos computadores pessoais e, sobretudo, dos telemóveis; 
•  o aumento exponencial da capacidade de computação e armazenagem da 

informação; 
•  ao consumo imenso dos média e da informação nos vários formatos em 

qualquer lugar e por qualquer pessoa;
• o crescimento explosivo das redes e da internet. 
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Atualmente vivemos uma era de convergência tecnológica que permite o 
acesso, a partilha e difusão instantâneas dos nossos conteúdos. Possibilita que todos 
sejam produtores e consumidores de informação e conhecimento. Mas, ao mesmo 
tempo, assistimos também ao cruzamento das tecnologias de informação e comu-
nicações com novas áreas do saber e conhecimento: a biotecnologia, a inteligência 
artificial, a realidade aumentada e virtual, entre tantas outras, criando novas respos-
tas e oportunidades. 

Para gerir e transmitir esta gigantesca quantidade de informação, são neces-
sárias redes de fibra ótica, verdadeiras autoestradas de transporte digital. Uma fibra 
ótica é feita de “areia” (sílica), um fio da espessura de um cabelo que pode trans-
portar informação, sob forma de luz, com uma velocidade próxima da da luz. Um 
cabo de fibra ótica possui vários fios de fibra ótica, multiplicando deste modo a sua 
capacidade de transmissão. Os cabos submarinos mais recentes têm uma capacidade 
de transmissão superior a 200 Tbps. Estima-se que esta rede mundial tenha mais de 
1,2 milhões de km de extensão com um total 378 sistemas de cabo ótico submarino 
(dados de 2019). 

As comunicações foram, no passado, e são hoje mais do que nunca, fatores 
críticos e essenciais ao desenvolvimento económico e à coesão social. O futuro das 
comunicações, como por exemplo, a tecnologia móvel 5G e a Internet das Coisas 
(IoT), passa pelas redes de fibra ótica, nomeadamente pela rede mundial de cabos 
submarinos. 

Desde 1969, Sesimbra garante o acesso a esta infraestrutura global, tendo 
passado pelas diferentes tecnologias, do cobre à fibra ótica, posicionando Portugal 
como o único país do mundo com ligações diretas aos cinco continentes.  
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Cronologia dos Cabos Submarinos em Sesimbra

1870 –primeira comunicação telegráfica entre Portugal e Reino Unido através 
de cabo submarino. 
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1969 – Inauguração da estação de amarração de cabos submarinos em Se-
simbra com o SAT 1 - primeiro sistema de cabo submarino com amarração nesta 
estação para ligação à África do Sul.

1969 – Entrada em funcionamento do sistema de cabo submarino UK –POR.
1970 – Ligação ao sistema de cabo submarino TAT 5 e MAT 1. 
1972 – Entrada em funcionamento do sistema de cabo submarino CAM 1 

para ligação doméstica à Madeira.
1974 - Entrada em funcionamento do sistema de cabo submarino SAT1 entre 

Portugal e Cabo Verde. 
1979 – Entrada em funcionamento do sistema de cabo submarino Tágide en-

tre Portugal e França.
1982 - Ligação ao sistema de cabo submarino ATLAS entre Portugal e Mar-

rocos. 
1982 – Ligação ao sistema de cabo submarino ATLANTIS 1 entre Portugal, 

Senegal e Brasil.
1992 – Entrada em funcionamento do EuroAfrica – primeiro sistema de cabo 

submarino de fibra ótica e transmissão digital ligando Portugal Continental, Mar-
rocos e Madeira.

1993 – Entrada em funcionamento do sistema de cabo submarino SAT 2 entre 
Portugal e África do Sul.

1996 – Entrada em funcionamento do sistema de cabo submarino doméstico 
BUGIO.

1998 – Implementação do sistema de cabo submarino doméstico SAGRES.
1999 – Entrada em funcionamento do sistema de cabos óticos submarinos 

SEA-ME-WE 3, ligando Alemanha, Portugal, Macau, Austrália e Japão, com amar-
rações em 33 países, numa extensão de 39 000 km e capacidade instalada nos termi-
nais de 980 Gbps. 

1999 – Acesso ao sistema de cabos óticos submarinos COLUMBUS III, ligan-
do Itália, Espanha, Portugal Continental (Carcavelos), Açores e Estados Unidos.

2000 – Acesso ao sistema de cabos submarinos transatlântico ATLANTIS 
2 ligando Argentina, Brasil, Cabo Verde, Portugal (Carcavelos), Ilhas Canárias e 
Senegal. 

2011 – Entrada em funcionamento do sistema de cabos óticos submarinos 
EIG (Europe India Gateway), ligando o Reino Unido, Portugal Gibraltar, Marrocos, 
Mónaco, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Djibuti, Muscat, Estados Árabes Unidos e 
Índia. 

2012 – Acesso ao sistema de cabos óticos submarinos ACE (Africa Coast to 
Europe) ligando a África do Sul ao Reino Unido, com amarrações em 13 países, 
Portugal (Carcavelos), Canárias, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim, 
Nigéria, Camarões, Congo, República Democrática do Congo, Angola e Namíbia.
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Resumo
O presente artigo pretende descrever o tratamento realizado no Treslado do 

Tombo da Villa de Cezimbra, também conhecido por Tombo Novo. É um livro antigo 
manuscrito, datado de 1728, onde se pode ler toda a informação contida no Tombo 
da Villa, em “leitura nova”, isto é, em português da época, facilitando assim a leitura 
e a compreensão da palavra escrita.

O principal objetivo da intervenção foi devolver à obra, a sua resistência 
física e estabilidade química, de modo a que possa ser manuseado de forma correta. 

O processo de preservação, conservação e restauro, orientou-se sob o princí-
pio de intervenção minima. Foi acondicionado em caixa isenta de ácido e microfil-
mado. Este trabalho pretende fundamentalmente contribuir para o conhecimento e 
divulgação deste tesouro da história de Sesimbra.

Palavras-chave: Tombo, Treslado, Sesimbra, preservação, conservação, res-
tauro, fólio, encadernação, códice.

Abstract
The present article intends to describe the treatment carried out in the Tre-

slado do Tombo da Villa de Cezimbra, also known as Tombo Novo. It is an old 
manuscript book dated 1728, where one can read all the information contained 
in Villa Tombo in “new reading”, that is, in Portuguese of that period, thus facil-
itating the reading and understanding of the written word.
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The main objective of the intervention was to return to the work, its phys-
ical resistance and chemical stability so that it can be handled correctly.

The process of preservation, conservation and restoration were guided 
under the principle of minimal intervention. It was packed in acid-free boxes 
and microfilmed.

This work intends fundamentally to contribute to the knowledge and di-
vulgation of this treasure of the history of Sesimbra.

Keywords: Tomb, Treslado, Sesimbra, preservation, conservation, restora-
tion, folio, binding, codex.

Treslado do Tombo da Villa de Cezimbra (1728)

O Treslado1 do Tombo2 da Villa de Cezimbra é um livro antigo3 manuscrito, 
onde podemos ler toda a informação contida no Tombo da Villa (códice4 em perga-
minho5), em “Leitura Nova” ou seja no português novo, usado nessa época. Sendo a 
sua leitura mais acessível nos dias de hoje.

Conforme informação no frontispício: “Villa de Cezimbra e seu Termo e Li-
mite de Azetan de todos os Privilégios, sentenças, rendas que o dito concelho tem e 
alcançou. Treslados Originais por Ordem do mesmo concelho. Sendo Juiz de Fora o 
doutor Luís Daniel, vereador mais velho Vicente Lourenço Pinto, cavalheiro professo 
na Ordem de Cristo e Francisco Rodrigues, vereador do Termo e Estevão Pegado de 
Valadares, vereador de Azetan; Escrivão da Câmara Diogo Netto Penção, e Procurador 
do Concelho Antonio Pereyra, no ano MDCCXXVIII (1728).”

1 Treslado - mesmo que trasladar, que significa, copiar uma nota de um documento para outro, transcrição de um 
texto original. Disponível em: https://www.dicio.com.br/trasladar/; [Consult. em: 29/05/2017].
2 Livro do Tombo - é um livro onde se registam os bens que foram distinguidos como de valor excepcional 
para o Estado, quer pelo seu valor histórico, artístico, paisagístico ou simbólico. No Livro de Tombo devem 
constar informações a respeito do bem, como um pequeno histórico, assim como a sua descrição e propriedade. 
Disponível em: http://www.secult.ce.gov.br/patrimonio-cultural/patrimonio-material/tombamento [Consult. 
em: 06/11/2017].
3 Livro antigo - é a designação usada para os documentos impressos publicados entre 1501 e 1800. Possui uma 
natureza própria, implica contextos epocais diferenciados e conjuga universos linguísticos, conceptuais, filosó-
ficos e socioculturais, que obrigam a um grau elevado de especialização.
4 Códice - livro manuscrito organizado em cadernos, solitários entre si por um fio de costura.
5 Pergaminho - palavra com origem no termo em grego pergaméne, serve para descrever um objecto feito com a 
pele de alguns animais (bezerro, cabra ou cordeiro), no qual é possível escrever. Além disso, a palavra pergami-
nho também pode classificar o próprio conteúdo escrito que faz parte do documento. Foi bastante popular duran-
te a Idade Média, e serviu como substituto do papel de papiro. O pergaminho também foi usado para encadernar 
livros e documentos. Quando feitos de peles delicadas de bezerros ou cordeiros, eram chamados de velino. Estas 
peles davam um material de escrita fino, macio e claro, usado para documentos e obras importantes.
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Esta informação foi escrita e assinada no frontispício deste livro pelo escri-
vão6 Antonio Dantas Barbosa. Todos os fólios7 estão assinados no canto superior 
direito pelo Juiz de Fora8 o Doutor Luís Daniel.

Junto a este livro, está uma carta de Dom João Rey de Portugal de Aquém e de 
Além-mar em Africa, Senhor da Guiné e etc…onde está descrita a autorização para 
se fazer o Treslado do Tombo da Villa: 

“Dom João per graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarues daquem E dallem 
mar Em Affrica. Senhor de Guine E cetera. Faço saber que

Os offficiaiz da Camara da Villa de Cezimbra Me Reprezentarão por sua petição 
que os liuros Da dita Camara se achauão total Mente enCapazes de se poderem Ler, 
em Rezão de serem Muito Antigos, e porque para Conseruação dos Seos priuilegios 
incorporados nos ditos liuros do Tombo Os querião fazer Copiar em forma que ficas-
sem Legiveis, E o não podião fazer sem prouizão minha E me pedião lhe fizesse Merçe 
Conceder-lhes prouizão para poderem Mandar tresladar os ditos Liuros com aSistencia 
do Juis de fora da mesma Villa attendendo as Rezoins Referidas. E visto o que alegarão, 
e informarão que se houue pello ouvidor de Azeitão; E Reposta do Procurador de minha 
Coroa. 

Hey por bem fazer Merce aos Supplicantes para que dois Tabalioins com assis-
tencia do Juiz de fora tresladassem as cartas; Aluaras de priuilegios e liuros de Tombo 
pertencentes a dita Camara, sendo por ambos Sobre escriptos, tenhão a mesma fee que 
os originais que Serão Sempre Obrigados a exhibir Requerendo-o Eu o contendendo 
Com os seus Procuradores da Coroa e fazenda. E esta prouizão Se Cumprirá Como nella 
se Conthem e que (fl. )

Seu effeito haya de durar Mais de hum anno Sem embargo da Ordenação do 
liuro segundo titullo quarenta em Contrario; e se treslladara no principio dos Livros 
onde se treslladarem Os priuilegios e tombos Referidos para todo o tempo Constar que 
Eu asim o huve por bem E pagarão de nouos direitos quinhentos E quarenta reis que 
se carregarão Ao Thezoureiro delles a folhas Vinte e tres verço do liuro quatorze de sua 
Receita, e se Registou o conhecimento 

6 Escrivão - pessoa que escrevia os textos religiosos e oficiais e copiava os manuscritos; copista; escriba; tabe-
lião; notário.
7 Fólio - do latim folium é em sentido estrito, uma folha de papiro, pergaminho ou papel resultante da dobragem 
ao meio de uma folha maior, inteira: um bifólio.
8 Juiz de Fora - magistrado nomeado pelo Rei de Portugal para actuar em concelhos onde era necessária a 
intervenção de um juiz isento e imparcial, que normalmente seria de fora da localidade. Por vezes os juízes de 
fora assumiam também papel político, sendo indicados para presidir câmaras municipais como uma forma de 
controlar o poder central na vida municipal. Surgiu em Portugal em 1327, com o Rei D. Afonso IV.
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Em forma no liuro treze do Regizto geral a folhas dezanoue verço El Rey Nosso 
Senhor 

O mandou pellos Dignissimos Don Antonio Teixeira Aluarez E Manoel da Costa 
Bonicho Ambos do seu Conselho E seos Dezembargadores do Paço Joseph da Costa 
Pedrozo a fez em Lisboa Ocidental A quinze de Mayo de Mil Sete Centos e Vinte e noue 
Anos. Diz o emmendado  do Registo geral Antonio de Castro Guimaraez a fez escrever 
asignou o Dezembargador Gregorio Pereira fidalgo da Silveira.

Assinaturas:

Gregorio Pereira fidalgo da Silveira

Manoel da Costa Bonicho”

Obs: Carta transcrita pela Professora Maria João Quintans.

Foi alvo de restauro. Pertence ao Arquivo Municipal de Sesimbra e faz parte 
de um conjunto de documentos que registam aspectos singulares da vila piscatória 
de Sesimbra e suas gentes.

Objectivos

O objectivo da intervenção de preservação, conservação e restauro, no Tres-
lado da Villa de Cezimbra, é devolver ao objecto a sua resistência física e estabili-
dade química.

Esta intervenção foi realizada para que de futuro o Treslado possa ser manu-
seado sem se desagregar. Passou a estar acondicionado de forma correta.

Toda a intervenção, passa por fazer a higienização dos fólios, remoção de su-
jidade superficial e encrustada, planificar pontas enroladas, união de todos os fólios, 
com papel japonês com um tom aproximado.

Depois de preservado, conservado e restaurado, será acondicionado em caixa 
de cartão desacidificado.

Dada a importância histórica, a carta do rei também foi alvo de restauro. Está 
junto do Treslado do Tombo da Villa de Cezimbra.

Descrição
Cota: FCMS/D/01/lv.2 NI: 187
Título: Treslado do Livro do Tombo
Autor: Antonio Dantas Barbosa
Ano: MDCCXXVIII (1728)
Técnica: composto por cadernos com suporte de papel em pasta de trapo, 
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com vergaturas9 e pontusais10 com a distância de 2,7 cm, com marca de água do fa-
bricante (L. VILEDARY), incluindo o nome e o brasão desse fabricante. 

É manuscrito/técnica cursiva11 com a tinta metal-o-gálica (provavelmente a 
ferro-gálica12). Não foram realizadas análises microquímicas, pelas características 
das patologias apresentadas e o odor constante que se sente, podemos afirmar que 
se trata provavelmente de uma tinta ferro-gálica.

Cores: são várias as cores que se observam no terceiro fólio, na imagem de 
um brasão13 de Dom João V, com as cinco quinas e os sete castelos, como se pode ver 
na imagem: Vermelho, Azul Ultramarino, Laranja, Verde e Dourado. Foram ainda 
usadas aguadas com os mesmos tons de cor.

Este por sua vez está inserido dentro de uma moldura com motivos da época. 
A imagem parece ser uma interpretação do autor que a fez.

9 Vergaturas - cada um dos fios metálicos que, ao cruzarem com os pontusais, no sentido da altura, compõem o 
tear da forma utilizada na fabricação manual do papel.
10  Pontusais - cada uma das linhas, mais nítidas e afastadas que as vergaturas, que se vêem no papel avergoado, 
e que foram marcadas pelos fios (pontusais).
11 Letra cursiva - cursivo é o nome que se dá a qualquer estilo de escrita manual projectada para a agilidade na 
escrita. Escrita à mão.
12 Tinta ferro-gálica - A tinta ferro-gálica é a tinta mais importante da história do ocidente. Conhecida pelos Ro-
manos e utilizada desde a Alta Idade Média - século XII. É uma tinta difícil de apagar - excepto quando lavada 
com hipoclorito - logo muito útil para todos os tipos de registos. Em todos os acervos tanto de museus quanto 
de bibliotecas, urbi et orbi, em qualquer sítio, encontramos documentos, obras de arte, partituras musicais, actas 
e registos escritos com tinta ferro-gálica.
13 Brasão - na tradição europeia medieval, é um desenho especificamente criado, obedecendo às leis da heráldi-
ca, com a finalidade de identificar indivíduos, famílias, clãs, corporações, cidades, regiões e nações.

Ilustração 1 - Brasão pintado à mão, sobre papel.
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Encadernação: 
- Pastas em cartão prensado, forrado a pele castanha, gofrada a ouro, embora 

tenha desaparecido, no entanto foram encontrados pequenos traços de “Filet” dou-
rado, quando removida a pele que protegia a lombada14. 

Dimensão: 
- Geral: (410 x 270 x 70) mm 
- Imposição: a mancha de texto: (33,7x19,5) cm e (36x18,5) cm, com uma mé-

dia de 37 (linhas) ou seja unidades de regramento.

Estado de conservação

O Treslado do Livro do Tombo da Vila de Sesimbra encontrava-se em mau 
estado de conservação. Muito danificado, devido ao mau manuseamento e acondi-
cionamento.

Apresenta alguma acidez ao nível do suporte/pastas da encadernação e guar-
das15 devido ao facto de ter sofrido uma inundação, apresenta fólios separados, su-
jidade superficial e aderente, ataque de insectos xilófagos16 e ainda cantos e pontas 
gastas devido ao tipo de manuseamento.

14 Lombada - parte de um livro ou brochura, oposta ao corte da frente, onde se unem (cosendo ou colando) os 
cadernos com a capa, mantendo as folhas unidas.
15 Folhas de guarda - são as folhas de papel em branco ou ornamentada que servem para mascarar e reforçar a 
ligação entre a capa e o miolo dos livros.
16 Insectos xilófagos - são insectos que se alimentam de madeira. Os cupins, as vespas e algumas espécies de 
besouro como as que pertencem às famílias dos gorgulhos e dos carunchos são exemplos de animais xilófagos.

Ilustração 2 - Mancha de imposição do texto. Nesta imagem é possível ver como a mancha de texto é muito 
homogénea, através da transparência do texto e da acidez que a tinta provoca no suporte papel.
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A encadernação tem a lombada danificada e sofreu uma intervenção anterior 
à realizada, para substituir a pele que havia sido danificada pelo ataque de insectos.

O corpo do livro17 tem os bifólios separados no festo18, com a excepção dos 
fólios 51/52. Estes permitiram a constituição do resto da estrutura dos cadernos.

Ao longo do texto, surgem anotações e sublinhados a grafite, desconhecen-
do-se a sua origem/autoria.

A última parte do corpo do livro, não foi intervencionada, apenas higieniza-
da. Nela estão contidos o Índice dos Documentos sobre Cezimbra que se encontram 
registados e arquivados nas “Chancelarias dos Reis”19 na Torre do Tombo e a des-
crição das armas da vila. Estes textos foram realizados por indicação de Joaquim 
Rumina Jr. Presidente da Comissão de Estudos Históricos, Vereador do Pelouro da 
Educação e Administrador do Concelho, MCMXXXVI. Os restantes cadernos estão 
em branco, totalizando cinquenta e seis fólios.

17 Corpo do livro - é essencialmente o texto, com exclusão dos elementos de navegação e acessórios: índices, 
prefácio, apêndices.
18 Festo - espaço branco que fica no centro de uma folha impressa.
19 Chancelaria Régia - era a “repartição” responsável pela redacção, validação (mediante a aposição do selo 
régio) e expedição de todos os actos escritos da autoria do Rei de Portugal.

Ilustração 3 - Anotações e sublinhados a grafite.
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De acordo com o estado de conservação, tanto da encadernação como do cor-
po da obra, decidimos que o Princípio de Intervenção Mínima20 continuaria presente 
na opção de tratamento de conservação e restauro. Para o devido efeito usamos 
materiais de qualidade arquivística.

Antes de qualquer tipo de intervenção, na primeira fase, foi realizada a folha 
de colação21 para encontrar o número correcto de bifólios que cada caderno contém 
e a quantidade de cadernos a formar, antes de reencadernar.

Esta folha de colação permitiu a união correcta dos fólios soltos durante o 
restauro. Assim como a perfeita formação de cadernos, usando a sequência da fo-
liação que consta no Treslado. No restauro e união dos fólios, foi utilizado papel 
japonês ao tom e tissue fino, junto com adesivo tylose de alta densidade.

O Treslado tem metade dos fólios separados e com costura quebrada. Foi 
restaurado, reencadernado e acondicionado.

Folha de colação/Treslado do Tombo de Sesimbra

20 Princípio de intervenção mínima - “menos é mais”, demasiada intervenção poderá levar a perda de informa-
ção sobre como o documento foi feito e o que aconteceu no seu percurso.
21 Folha de colação - folha onde se regista através de foliação/numeração, a posição de cada fólio/ bifólio e se 
coloca a informação sobre a falta ou acrescento de fólios. Esta permite, verificar durante a costura da encader-
nação se tudo fica no devido lugar.

Ilustração 4 - Ficha de colação

Obs.: Letras e numeração a vermelho - Fólios em falta; numeração a cor ver-
de - Bifólios ligados. Total de cadernos: 38 cadernos e 2 guardas.
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Patologias ligeiras da encadernação e do corpo do Treslado

Tabela 1 - Papel pasta de trapo e pastas de cartão da encadernação

Patologias ligeiras: Devido a: Orçamento:

Acidez do suporte;
Manchas

- Excesso de luz e devido à tinta metal-o-gálica,
- Devido aos dejectos dos insectos
- Manuseamento/canto inferior direito

Orçamento total: 4392,00€, 
acrescido de IVA à taxa actual.

Lacunas
Vincos no suporte
Rasgões
Pontas enroladas
Cantos danificados/gastos

- Devido ao tipo de tinta e ao manuseamento

- Devido ao fenómeno de molhagem e secagem da 
humidade no papelManchas castanhas;

Microorganismos adormecidos/
fungos no cartão das pastas da 
encadernação

Linhas de maré

Perfurações c/oxidação
Perfuração circular (∅1mm)

- Devido à tinta metal-o-gálica
- Devido a ataque de insecto xilófago

“Foxing”22 - Devido às sujidades existentes 

Pequenas manchas - Devido aos dejectos dos insectos do tipo mosca

Pequenas manchas de gordura - Devido à deposição de cera de abelha (usada na 
iluminação da época)

Encadernação: Muito danificada, foi sujeita a intervenção no passado, apresenta lacunas ao nível da lombada, cabeça, 
pé e goteira das pastas de cartão. A pele perdeu a “flor” devido ao manuseamento ao longo da sua vida. Tem 3 nervos de 
cânhamos23, cortados e linhas cortadas na zona do corpo do Treslado. Pastas de cartão grosso (6mm).

22 Foxing - Formação, na superfície de um papel ou prova fotográfica, de minúsculos pontos castanhos, seme-
lhantes a sardas, devido a elevada humidade e a detritos ferrosos ou fungos existentes no papel.
23 Cânhamo - Cannabis ruderalis ou cânhamo industrial é o nome que recebem as variedades da planta Can-
nabis ruderalis e o nome da fibra que se obtém destas, que tem, entre outros, usos têxteis. Além de tecidos, o 
cânhamo é utilizado na fabricação de papel, cordas, alimentos (principalmente forragem animal) e para a fabri-
cação de óleos, resinas e combustíveis.



194

Tabela 2 - Materiais utilizados durante o tratamento

Descrição:

- Trincha macia;
- Máquina fotográfica;
- Pincel; 
- Água destilada;
- Hidróxido de Cálcio;
- Luvas;
- Algodão;
- Electricidade;
- Papel mata-borrão;
- PVC expandido;
- Tapete de corte;
- Régua metálica;
- X-acto; 
- Vaporizador/PEL;
- Borrifador;
- Pinça;
- Tesoura;

- Sonda de dentista; 
- Reemay;
- Adesivo Tylose e PVA reversível; 
- Aspirador Vaccun Clean; 
- Mesas de trabalho, 
- Pesos e placas para ajudar a planificarem;
- Alicates;
- Lixa de madeira;
- Papel japonês e tissue24; 
- Dobradeira de osso; 
- Dobradeira de teflon;
- Fita adesiva dupla de 6mm; 
- Lupa candeeiro;
- Agulha e linha de algodão fina;
- Martelo.

Tratamento efectuado: Registo digital antes do tratamento

24 Tissue - papel de origem japonesa, feito a partir de várias fibras vegetais seleccionadas conforme o efeito 
desejado. Possui fibra fina e muito longa, usada em conservação e restauro de documentos gráficos e em outras 
áreas desta profissão.

Ilustração 5 - Frente do fólio que tem o brasão do rei Dom João.
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Ilustração 6 - Verso do fólio com brasão, acidez do suporte.

Ilustração 7 - Pormenor das folhas soltas e danificadas.
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Ilustração 8 - Pormenor da cabeça danificada, sem tranchefila25 e nervo quebrado.

Ilustração 9 - Pormenor das linhas da costura quebrada e fólios separados no festo.

25 Tranchefila - pedaço quadrilongo de papel ou de pelica, que os encadernadores adaptam à parte superior (ca-
beça do livro) e à inferior da lombada de um livro (pé do livro), para se conservarem presos os cadernos e não 
se desmancharem ao manusear-se o livro.
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Durante o tratamento

Ilustração 10 - Vista geral da encadernação danificada.

Ilustração 11 - Remoção da guarda da pasta, para remover os nervos posteriormente.
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Ilustração 12 - Pormenor da flor a ouro encontrada na lombada, após remoção 
da pele que protegia a lombada.

Ilustração 13 - Higienização, remoção dos dejectos de insectos.
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Ilustração 14 - Higienização por via seca, remoção de pingos de cera.

Ilustração 15 - Higienização por via húmida, remoção de concreções26.

26 Concreções - sujidade que se agarra ao suporte de papel ou pergaminho, normalmente é difícil de tirar porque 
têm volume tridimensional: pode ser lama, dejectos de mosca em grande quantidade, cola.
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Ilustração 16 - Higienização por via seca, com trincha macia.

Ilustração 17 - União dos fólios com papel japonês e adesivo, sobre mesa de luz.
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Ilustração 18 - Conjunto dos cadernos com os fólios unidos.

Ilustração 19 - Pormenor da zona de união dos fólios que vão formar a lombada.

Ilustração 20 - Pedaço de brocho27 encontrado na pasta.

27 Brocho - é sinónimo de fixo, prego, cravo.
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Ilustração 21 - Pormenor com os nervos de cânhamo cortados.

28 Gofrado a seco - decoração com folha de ouro, colada à pele por meio de calor e pressão, utilizando para o 
efeito um ferro especial.
 

Ilustração 22 - ''Filet'' gofrado28 a ouro, encontrado por baixo da pele que protegia a lombada.

Ilustração 23 - Montagem do tear, para fazer a costura sobre os nervos esticados 
e acrescentados com fio novo de cânhamo.
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Ilustração 24 - Após terminar a costura, retirado o corpo dos cadernos do tear. 
Foram colocadas guardas novas e fólios que faltavam.

Ilustração 25 - Lombada colada, protegida e trabalhada para ficar ligeiramente 
arredondada, sem forçar. Os nervos foram reforçados e voltaram ao seu lugar.

 

Ilustração 26 - Elaboração da tranchefila com linha de bordar a duas cores, 
sobre quadrícula de algodão. 
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Ilustração 27 - Aspecto da lombada após colocar a tranchefila e os nervos.

Ilustração 28 - Preparação da pele para preencher lacunas.
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Ilustração 29 - A pele foi tingida ao tom do original e chifrada para ficar muito fina nas uniões.

Ilustração 30 - Durante o reforço e união da pele à pasta de cartão. União do reforço em pergaminho.
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Devido ao estado frágil do cartão e à presença de fungos, agora em estado 
estável, foi necessário colocar uma folha de papel japonês para o reforçar e tornar 
uniforme a sua superfície. Por cima desta, irá ser colada uma guarda nova e poste-
riormente colamos a guarda original que havia sido removida durante o tratamento 
de conservação e restauro. O adesivo usado é de origem sintética para evitar a acti-
vação dos fungos. 

A encadernação, após intervenção, foi retocada com gel antique da Eco-flõ, 
no tom aproximado ao original.

Aspecto final do Treslado do Tombo da Villa de Cezimbra

Ilustração 31 - Colocação de reforço antes de colar a guarda.

Ilustração 32 - Após retoque
da pele e sua hidratação 
com cera microcristalina

de abelha.  
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Ilustração 33 - Pormenor da goteira após a união das duas partes do corpo que se encontravam separadas.

Ilustração 34 - Pormenor da tranchefila e da união dos fólios.

Ilustração 35 - Pormenor de um preenchimento de lacuna no suporte papel.
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Ilustração 36 - Pormenor do preenchimento de lacunas na goteira.

Ilustração 37 - Vista da obra após restauro.
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Notas finais:

a) A obra sofreu restauro anteriormente, na zona da lombada;
b) A encadernação em pele castanha, que chegou até nós, foi gofrada a ouro 

no início da sua elaboração. Devido ao uso, foi perdendo a “flor da pele” e fez-nos 
pensar que este não existia;

c) Encontrámos a linha da costura e 3 nervos partidos, mas, só nos cader-
nos do Treslado. Provavelmente, alguém separou os fólios/cadernos do Treslado, 
por algum motivo que nos está a falhar no entendimento. Talvez, para fazerem a 
consulta…o resto dos cadernos que compõem o livro, estão bem presos com linha, 
nervos e adesivo;

d) A encadernação original teria provavelmente brochos. Foram encontrados 
restos de elementos metálicos, quando se descolou a pele das pastas;

e) A folha de colação permitiu o estudo da organização do Treslado ao nível 
dos cadernos e o seu posterior restauro e reencadernação;

f) A união dos fólios aumenta sempre a lombada dos livros. No entanto, aca-
ba por compensar, pois o objectivo final é devolver a sua estabilidade física e quími-
ca e tornar mais fácil o seu manuseamento. 
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