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Akra Barbarion
Editorial

O terceiro volume da revista Akra Barbarion – Sesimbra, cultura e patrimó-
nio apresenta um multifacetado conjunto de abordagens culturais sobre Sesimbra, 
versando áreas tão diversas como a história, arqueologia, espeleologia, cultura ma-
rítima, conservação e restauro, entre outras áreas científicas.

Os trabalhos apresentados refletem o contínuo estudo e investigação de ciên-
cias multidisciplinares, importantes para o conhecimento do território, paisagem e 
história sesimbrense.

A leitura deste exemplar traz-nos notícias do património geológico, da inter-
venção da inquisição na sociedade moderna, de um exemplar do património proto-
-industrial na zona rural, conservação e restauro da pintura de Nossa Senhora da 
Misericórdia, reabilitação da Casa da Água do Cabo Espichel, do estudo sobre os 
espeleotemas da gruta do Frade, de intervenções arqueológicas no Outeiro Redondo 
e do recinto sagrado no espaço urbano da vila de Sesimbra.

Continuando na senda dos anteriores exemplares, a revista Akra Barbarion 
n.º 3 aposta na investigação e divulgação de textos inéditos, no compromisso esta-
belecido, desde o seu primeiro número, com os colaboradores e público local, nacio-
nal e internacional, que ano após ano segue esta publicação.

Nunca é demais persistir no estudo para o conhecimento da comunidade 
local, que bebeu a influência nas vivências passadas e no percurso que fez até ao 
presente. Preservar e valorizar a nossa memória enriquece-nos e distingue-nos dos 
outros nas mais ínfimas formas comportamentais e de expressão.

Felícia Costa
Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Sesimbra 
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O artigo integrado na presente edição A Casa da Água e Cercado da Horta: o 
locus amoenus do Espichel, da autoria de Heitor Baptista Pato, encerra uma longa e 
estreita colaboração do autor com a Câmara Municipal de Sesimbra. O processo de 
reabilitação e valorização da Casa da Água, que contou com o seu valioso contribu-
to, revelou uma vez mais o conhecimento e paixão que sempre dedicou à história e 
tradição do culto de Nossa Senhora do Cabo Espichel.

Enquanto investigador efectuou diversos trabalhos nas áreas de história, an-
tropologia cultural e religião, de entre os quais destacamos a edição intitulada Nossa 
Senhora do Cabo - Um Culto nas Terras do Fim (2008). Em 2007 co-comissariou a 
exposição O Culto a Nossa Senhora do Cabo - Seis Séculos de Devoção e Festa (Museu 
Nacional dos Coches) e, mais recentemente, integrou como consultor a comissão 
científica da Candidatura da Arrábida a Património Mundial da UNESCO.

Assim, com a presente edição, a Câmara Municipal de Sesimbra presta ho-
menagem a Heitor Baptista Pato pelo seu trabalho, colaboração e afinidade com a 
região da Arrábida/Sesimbra, tendo sempre como pano de fundo a divulgação das 
seculares tradições associadas à devoção de Nossa Senhora do Cabo Espichel.

Tal como os poetas, os estudiosos e investigadores “nunca morrem”, ficam 
sempre connosco, porque registam em palavras sábias, nesta e noutras publicações 
académicas os seus trabalhos, contribuindo deste modo para a história e cultura de 
todos nós, enriquecendo-nos infinitamente.
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O geógrafo grego Estrabão, na sua obra Geographiká, III-3-1, no século I a. C., referiu-se à proximidade 
do Akra Barbarion, isto é, do Cabo Espichel, em relação à foz do Tágos e ao esteiro sadino. Por esta via, foram 
descritos interessantes pormenores do ponto de vista geográfico e histórico, referentes à zona que corresponde na 

atualidade à região de Sesimbra que se estende entre a Serra do Risco e o planalto do Cabo Espichel.  
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A conservação e restauro
da pintura Nossa Senhora

da Misericórdia
Maria José Francisco

         Conservadora restauradora de pintura do Museu de Setúbal/Convento de Jesus
  mjfrancisco5@gmail.com

Resumo
A pintura Nossa Senhora da Misericórdia do Mestre Gregório Lopes (1535- 

-1538), quer pela sua extrema qualidade técnica, quer pelo seu significado simbólico 
como Mater Omnia, reúne as características para ser considerada uma pintura única 
no universo do século de ouro da pintura portuguesa.

O levantamento exaustivo do seu estado de conservação, assim como a me-
todologia de investigação adotada, ajudaram a definir as causas de deterioração 
e identificar as patologias existentes, tanto ao nível do suporte como da camada 
pictórica. Sendo o estudo material da maior importância para o conhecimento dos 
materiais e das técnicas executadas nesta obra.

O tratamento de conservação e restauro foi efetuado por várias fases, segun-
do as necessidades prioritárias da obra, a primeira fase de tratamento consistiu na 
consolidação pontual da pintura, permitindo assim, com segurança o tratamento 
de estabilização do suporte. Seguindo-se a fase da limpeza química e mecânica, ter-
minando com a aplicação de uma camada de verniz protetor. Sendo a fase final a 
reintegração cromática.

Os critérios gerais da intervenção, são em primeiro lugar a preservação de 
todos os seus elementos constituintes, a reversibilidade dos materiais utilizados e o 
respeito pela integridade física da obra, intervindo sempre o mínimo possível.

Palavras-chave: pintura, conservação, suporte.

Abstract
The painting Matter Misericordiae by Master Gregório Lopes, circa 1535-

1538, whether for its high technical quality or its symbolism as Mater Omnia, 
gathers all the attributes of a unique masterpiece in the universe of the golden 
century of Portuguese painting.

The rigorous study of the painting conservation state as well as the re-
search methodology adopted have helped to define the deterioration causes and 
the existing pathologies both at the level of wood support and pictorial layers. 
The material study is of most importance for the knowledge of materials and 
techniques applied in this painting.
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The conservation and restoration treatment took place in several phases 
in accordance to the priority needs of the painting. In the initial stage such a 
treatment consisted in the consolidation of the painting aiming a safe support 
treatment followed by another phase of chemical and mechanical cleaning of old 
varnish, ending with the application of a new protective varnish coat, being the 
chromatic reintegration the last step.

The general criterion of intervention, are firstly the preservation of all 
component parts, the reversibility of the conservation materials and the respect 
for the physical integrity of the painting, considering minimum intervention.

Keywords: painting, conservation, support.

A pintura Nossa Senhora da Misericórdia do Mestre Gregório Lopes, pintura 
a óleo sobre madeira, executada entre 1535-38, para o Altar-Mor da Igreja da Mise-
ricórdia de Sesimbra, quer pela sua extrema qualidade técnica, quer pelo seu signi-
ficado simbólico como Mater Omnia, reúne as características para ser considerada 
uma pintura única no universo do século de ouro da pintura portuguesa.

Em Fevereiro de 2014 foi-me solicitada pela Câmara Municipal de Sesimbra 
uma proposta de tratamento de conservação e restauro da pintura e do suporte de 
madeira. A pintura foi examinada por mim e pelo técnico especializado Sr. Florindo 
Gonçalves, em colaboração com a Dra. Cristina Conceição. Após a avaliação do es-
tado de conservação do painel, tomamos a decisão que seria da maior importância 
e urgência proceder ao tratamento da pintura. 

Em Maio de 2014, iniciámos o tratamento de conservação e restauro do pai-
nel, sendo realizado no Núcleo Museológico da Capela do Espírito Santo dos Ma-
reantes de Sesimbra, onde este se encontra exposto desde 2004, evitando-se assim 
quebrar o equilíbrio estabelecido entre a pintura e as condições climáticas especí-
ficas desta Capela. Permitindo ao mesmo tempo a sensibilização e a partilha deste 
trabalho com os visitantes/habitantes de Sesimbra. 

O restauro da obra foi desenvolvido em simultâneo com a colaboração da 
equipa científica para a elaboração do estudo técnico e material da pintura, que 
visa o conhecimento aprofundado dos materiais do suporte, bem como das camadas 
preparatórias e cromáticas, identificando os materiais utilizados e as técnicas exe-
cutadas nesta pintura.

O levantamento exaustivo do estado de conservação do painel, assim como a 
metodologia de investigação adotada, ajudaram a definir as causas de deterioração e a 
identificar as patologias existentes, tanto ao nível do suporte como da camada pictórica.

O tratamento de conservação e restauro foi efetuado por várias fases, segun-
do as necessidades prioritárias da obra. A primeira fase de tratamento consistiu 
na consolidação pontual da pintura, permitindo assim proceder com segurança ao 
tratamento de estabilização do suporte. Seguiu-se a fase da limpeza química e me-
cânica, terminando com a aplicação de uma camada de verniz protetor. Sendo a fase 
final a da reintegração cromática.
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Tema: Nossa Senhora da Misericórdia (fig.1)     
Autor: Escola Portuguesa - Oficina de Lisboa  
Mestre Gregório Lopes (1490-1550)
Época: 1535 – 1538
Dimensões: 180cm x 217,5cm
Técnica: Pintura a óleo
Suporte: madeira de carvalho do Báltico (segundo o exame
de dendrocronologia)
Proveniência: Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra
(Altar-Mor da Igreja da Misericórdia de Sesimbra)

Fig. 1 – Pintura antes da intervenção.
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA 

Camada protetora
Vernizes muito espessos e com elevado grau de oxidação, sujidades aderentes. 
A pintura deve ser interpretada em termos de profundidade, como uma es-

trutura laminar compreendendo várias camadas desde o conjunto do suporte e par-
quetagem até ao verniz de proteção. (fig. 2)

Camada Pictórica
A pintura apresentava-se sem profundidade e com as cores originais altera-

das, devido ao escurecimento (oxidação) da espessa camada de vernizes existentes.
A camada pictórica apresentava um craquelé típico da época, sendo pequeno 

e regular, no sentido horizontal, seguindo os veios da madeira do suporte. 
A pintura estava em relativo bom estado de conservação, com exceção das 

zonas adjacentes às ligações dos oito elementos horizontais do suporte, onde eram 
visíveis levantamentos da pintura original, zonas de repintes e massas antigas fra-
turadas, sendo sinal que o conjunto do suporte e parquetagem não se encontravam 
estabilizados. (fig. 3 e 4)

Fig. 3 e 4 – Alterações da camada pictórica.

Fig. 2 – Quadro com estrutura laminar da pintura.
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Verificou-se a presença de ceras-resinas utilizadas em intervenções anterio-
res para a consolidação da pintura em zonas pontuais, observando-se também ao 
longo de todas as uniões do suporte.

Existiam lacunas pontuais da camada pictórica, alguns riscos / raspões na 
zona superior do céu e resplendor amarelo.

Na parte superior da coroa da Virgem é visível um arrependimento do pintor, 
o pormenor foi desenhado, mas não concluída a pintura. (fig. 5)

Observa-se um pequeno enxerto do suporte com pintura original de formato 
quadrangular com as dimensões de 5 x 5cm, localizado junto à figura da Rainha 
Dona Leonor, que deve corresponder a uma zona de nó da madeira, fazendo parte 
da execução do painel, não sendo possível observá-lo no reverso da pintura, devido 
à estrutura da parquetagem. (fig. 6)

Fig. 5 – Arrependimento na coroa da Virgem. 

Fig. 6 – Enxerto de madeira original.
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Através do exame de reflectografia foi possível detetar que os olhos da Vir-
gem foram desenhados inicialmente abertos, sendo posteriormente redesenhados 
numa posição mais baixa, como se pode observar na pintura. 

Verificou-se igualmente uma alteração na posição da coroa de D. João III, que 
primeiro foi colocada na posição correta e depois foi reposicionada um pouco mais 
afastada da sua colocação original. (Fig. 8)

A pintura foi executada na sua moldura original, sendo visíveis as margens 
periféricas (rebarbas). A moldura foi substituída pela atual, possivelmente na altura 
da intervenção de 1937. Eram visíveis também orifícios pontuais do inseto xilófago 
não ativo, na zona inferior da pintura e moldura. 

Foi efetuado o exame com luz ultravioleta para identificação de zonas de re-
toques alterados, sem resultados, devido à espessura dos vernizes existentes. 

Fig. 7 – Durante o exame de reflectografia.   

Fig. 8 – Alteração da coroa.
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Suporte 
Painel de madeira de carvalho do Báltico constituído por oito elementos colo-

cados horizontalmente, de dimensões: 180 cm x 217,5 cm x 1,5 a 2 cm (altura x largu-
ra x espessura), reforçado por uma parquetagem, executada durante a intervenção 
de 1937 nas oficinas do M.N.A.A.) (fig. 9 e 10)

Fig. 9 – Suporte e sistema de parquetagem antes do tratamento. 

Fig. 10 – Após a remoção da moldura.

A parquetagem que reforça o suporte da pintura é constituída por um con-
junto de 15 réguas fixas, coladas na horizontal, oito com 7 cm de largura e sete 
com 4 cm de largura, e dez elementos móveis, mais finos, na vertical, com 7,5 cm 
de largura cada, os quais trabalham dentro dos elementos fixos. Para que a pintura 
se mantenha estabilizada e em perfeito estado de conservação, é necessário que as 
madeiras do suporte e da parquetagem, estejam devidamente tratadas e hidratadas, 
de modo a que todos os elementos funcionem corretamente, sem apertos nem pres-
sões desequilibradas. 
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Como as madeiras estavam muito desidratadas, secas, com zonas descoladas 
e detritos acumulados nas concavidades dos elementos móveis, será necessário efe-
tuar uma limpeza mecânica e um tratamento de hidratação às madeiras, de modo 
a que o conjunto da parquetagem esteja sem apertos e que as madeiras do painel 
fiquem macias e flexíveis, de modo a não quebrarem e não virem a abrir fissuras, no 
lado da camada cromática (pintura).

Como o painel se encontrava pregado à moldura, vai necessitar de um novo 
acondicionamento, com réguas moldadas ao perfil da parquetagem do suporte, atra-
vés de tramelas aparafusadas à moldura, respeitando uma pequena folga que permi-
ta a expansão e retração das madeiras. 

Intervenção do Suporte em 1937

Este painel foi intervencionado em 1937 (nas oficinas do M.N.A.A. restauro 
n.º 532), pelo carpinteiro especializado Pestana, sob a orientação do restaurador 
Fernando Mardel tendo sido efetuado o seguinte tratamento:

Redução da espessura das tábuas.
Desempenar e sangrar das tábuas.
Colá-las e fixá-las com 4 espigas em cada junta.
Foi executada uma parquetagem em madeira de sucupira amarela, para re-

forço e estabilização do painel, que consiste no conjunto de 15 réguas fixas, coladas 
no sentido do veio da madeira e 10 réguas amovíveis na vertical, as quais trabalham 
dentro das réguas fixas.

Reforço da tábua inferior do painel com uma tábua de carvalho de 0.0007 mm 
de espessura.

Intervenção da pintura em 1937

Sabemos que o restauro da pintura foi da responsabilidade do restaurador 
Fernando Mardel, chefe da oficina do M.N.A.A. desde 1934 (data em que faleceu o 
restaurador Luciano Freire) até 1960. Infelizmente não se encontrou ainda o rela-
tório da intervenção, mas sabemos que foi utilizada cera-resina como adesivo para 
consolidar a camada pictórica, foi efetuada uma limpeza química de vernizes oxida-
dos, o preenchimento das lacunas com massas de nivelamento, a colocação de uma 
camada de verniz de proteção e por fim a reintegração cromática aplicada com tinta 
a óleo nas zonas de lacunas e reforço pictórico nas zonas de desgaste da camada 
pictórica original.

Critérios de intervenção

Os critérios gerais de intervenção estabelecidos, foram em primeiro lugar 
a preservação de todos os seus elementos constituintes, a reversibilidade dos ma-
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teriais utilizados e o respeito pela integridade física da obra, intervindo sempre o 
mínimo possível.

Procurou-se restabelecer uma leitura do conjunto pictural que fosse har-
mónica e equilibrada.

Consolidação da camada pictórica

A consolidação da camada pictórica consiste na aplicação de um adesivo na 
pintura para restabelecer a sua aderência ao suporte, sendo esta uma medida técni-
ca de conservação essencial à sobrevivência da obra. Em alguns casos pode ser um 
tratamento de carácter urgente. Uma vez detetadas as alterações (levantamentos) da 
camada pictórica, estes vão evoluir a médio - longo prazo, até ao último estado de 
evolução, a sua queda eminente e consequentemente a perda irreversível de frag-
mentos da camada pictórica original. Estas alterações devem-se sobretudo às con-
dições ambientais de temperatura e humidade relativa a que as obras estão sujeitas. 
O suporte de madeira é um material higroscópico, que liberta humidade quando o 
ambiente é muito seco e absorve-a quando há uma humidade elevada, dando origem 
aos movimentos naturais da madeira a que a camada pictórica está sujeita. Enquan-
to a camada pictórica se mantiver flexível, acompanhando bem estas oscilações, a 
pintura mantem-se em bom estado de conservação, mas com o envelhecimento dos 
materiais, o aglutinante perde parte das suas propriedades físicas e as alterações da 
camada pictórica começam a surgir.

Tratamento efetuado

Efetuou-se o tratamento de consolidação nas zonas de levantamentos da ca-
mada pictórica, principalmente ao longo das uniões horizontais do suporte, com 
coleta italiana (à base de cola animal), papel japonês e espátula térmica. (fig. 11 e 12)

Fig. 11 – Consolidação da pintura. 
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Após a remoção da moldura foi possível verificar, na zona superior da pin-
tura, levantamentos pontuais da camada pictórica que foram consolidados com a 
mesma metodologia.

Este tratamento foi efetuado para assegurar e proteger a pintura durante a 
intervenção do suporte. 

Tratamento de estabilização do suporte e sistema de parquetagem

Fig. 12 – Após conclusão do tratamento de consolidação.

Fig.13 – Pormenor da limpeza mecânica do suporte.

Fig. 14 – Limpeza mecânica do suporte.     
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Remoção do painel que se encontrava pregado à moldura.
Limpeza de todos os detritos existentes no verso do painel, da parquetagem 

e moldura. (Fig.13 e 14)
Tratamento de desinfestação e hidratação de todas as madeiras. 
Tratamento de consolidação e colagem das fissuras e zonas quebradas exis-

tentes nas madeiras do painel e parquetagem, pondo em funcionamento todos os 
elementos amovíveis da parquetagem.

Para o acondicionamento do painel, procedeu-se à execução de quatro ele-
mentos em madeira de casquinha, amovíveis, adaptados ao perfil da parquetagem 
do suporte, com colocação de tramelas de madeira aparafusadas à moldura por meio 
de parafusos parker calon, em aço inoxidável. Tratamento de conservação da mol-
dura. 

Responsável pela intervenção efetuada ao conjunto do suporte, parquetagem 
e moldura: Sr. Florindo Gonçalves, técnico especializado em suportes de madeira. 
(Fig. 15 e 16)

Fig. 15 – Após o tratamento de estabilização do suporte.

Fig. 16 – Acondicionamento à moldura.
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Limpeza química de vernizes oxidados

A camada de proteção (vernizes) permite salvaguardar a pintura de ficar di-
retamente exposta às agressões ambientais externas (poluição, agentes químicos e 
biológicos, humidade etc.). Com a passagem do tempo a camada de verniz que cobre 
a superfície da pintura sofre um processo de envelhecimento, oxidação e escureci-
mento, permitindo que os processos de deterioração físicos e químicos anulem a 
sua função protetora. A presença deste verniz escurecido alterava a perspetiva e 
valores cromáticos da pintura, desvirtuando a sua leitura original. A limpeza por 
via química processou-se por aligeiramentos graduais da camada de verniz, sendo 
conveniente o seu controle através da radiação de ultravioleta para acompanhar o 
progresso do tratamento da limpeza. 

A remoção de vernizes é uma operação delicada e perigosa, que se não for 
bem realizada pode produzir danos irreversíveis para a pintura. A escolha de sol-
ventes adequados à natureza (composição) dos antigos vernizes foi realizada por 
meio de testes de solventes, começando pelos solventes mais fracos, controlando 
sempre a sua ação.

Tratamento efetuado

Remoção mecânica (a ponta de bisturi) da cera resina que se encontrava por 
excesso nas zonas de consolidações antigas da camada pictórica.

Recorreu-se à via química com misturas de solventes para testes de limpeza, 
(Masschelein-Kleiner, Les solvants, Bruxelles, Institut Royal du Patrimoine Artisti-
que, 1981, pág.112). 

Com a evolução da limpeza química de vernizes espessos e oxidados que en-
volviam a pintura, começaram a surgir os valores cromáticos originais, assim como 
retoques alterados. (fig. 17, 18 e 19)

As zonas mais críticas da limpeza, foram as zonas do céu, com pouca den-
sidade pictórica, e o vestido da Virgem, apresentavam ambas retoques alterados e 
zonas gastas da pintura original, com reforço pictórico. 

Foram efetuados exames periódicos sob radiação ultravioleta, de modo a con-
trolar a homogeneidade pretendida na limpeza química.

Remoção de zonas de retoques alterados ao longo das uniões do suporte. 
Retificação de massas brancas, que se encontravam pontualmente por exces-

so, em cima da pintura original e substituição de algumas massas pontuais de cor 
creme que perderam a aderência ao suporte, levando-nos à conclusão que são de 
intervenções distintas ao longo do tempo. 

Colocação de massas de nivelamento nas zonas de lacunas da camada pictó-
rica. (fig. 20) 



29

Fig. 18 – Evolução da limpeza química.

Fig. 17 – Janela de limpeza química. 

Fig. 19 – Limpeza química de vernizes.     
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Reintegração cromática

Colocação de uma camada de verniz para proteção e isolamento da camada 
pictórica, devolvendo-lhe a sua intensidade cromática.

Fig. 20 – Rectificação de massas.

Fig. 21 e 22 – Antes e após a reintegração cromática.
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A reintegração cromática visa reduzir a interferência visual das alterações, 
como lacunas e zonas de desgaste da camada pictórica (fig. 21 e 22). O retoque foi 
efetuado por finas velaturas de cor, com pigmentos Winsor & Newton. O trabalho 
de retoque foi executado sobre o verniz de proteção, servindo este de isolamento 
entre a camada pictórica e o retoque para efeitos de reversibilidade. Aplicação final 
de verniz em spray.

A reintegração foi efetuada com extremo respeito à pintura original. (Fig. 23 
e 24)

Fig. 23 e 24 – Antes e durante a reintegração cromática.



32

Fig. 25 e 26 – Pormenores após a reintegração cromática.

Fig. 27 e 28 – Após a conclusão da intervenção.
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Conclusão

A intervenção de conservação e restauro da pintura Nossa Senhora da Mi-
sericórdia, decorreu desde inícios de Maio de 2014 até fins de Abril de 2015. Foi 
realizada no Núcleo Museológico da Capela do Espírito Santo dos Mareantes de 
Sesimbra, acompanhada em todas as suas etapas pela Dr.ª Cristina Conceição, que 
esteve sempre presente neste longo processo de intervenção.

O trabalho desenvolvido em equipa in loco para elaboração do estudo cientí-
fico, a colaboração com o Sr. Florindo durante o tratamento do suporte, as conferên-
cias sobre a pintura Nossa Senhora da Misericórdia, realizadas durante esse espaço 
de tempo, resultaram numa experiência extremamente interessante e esclarecedora.

O principal objetivo desta intervenção é devolver à obra a estabilidade do seu 
conjunto material, a sua legibilidade geral e detalhada em preciosos pormenores, de 
ourivesaria, panejamentos, brocados, recuperando a sua mensagem e unidade origi-
nais, transmitindo assim às gerações futuras o legado dos grandes Mestres.

Fig. 29 e 30 – Após a conclusão da intervenção.
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Resumoc

Gregório Lopes (1490-1550) foi um dos pintores mais proeminentes do Re-
nascimento e Maneirismo Português. A pintura "Mater Misericordiae", feita para 
a Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, cerca de 1535-1538, e actualmente no 
Núcleo Museológico da Capela do Espírito Santo de Sesimbra, é uma das obras 
mais importantes do artista, e a sua única pintura sobre esta temática, sendo, como 
tal, uma das pinturas mais significativas do século XVI em Portugal. A sua recen-
te intervenção de conservação e restauro proporcionou a possibilidade de estudar 
materialmente a pintura pela primeira vez, através de uma metodologia multiana-
lítica. O estudo incorporou a espectrometria de fluorescência de raios X dispersi-
va em energia (EDXRF), a microscopia electrónica de varrimento com espectros-
copia dispersiva em energia (SEM-EDS), a micro-difracção de raios X (μ-DRX), a 
micro-espectroscopia Raman (μ-Raman) e a cromatografia líquida de alta eficiên-
cia acoplada a detector de foto-diodos e detector de massa (HPLC / DAD / MS). 

a Autora principal da presente investigação.
b Autora correspondente da presente investigação.
c Investigação apresentada na versão inglesa “Uncover the mantle: rediscovering Gregório Lopes palette and 
technique with a study on the painting “Mater Misericordiae”” à revista Applied Physics. 122. 11 (2016). 1-14. 
Disponível em WWW: <http://link.springer.com/article/10.1007/s00339-016-0481-1>. A presente edição por-
tuguesa é revista e acrescentada.
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O estudo analítico foi complementado pelo exame de Reflectografia de Infraverme-
lho (IRR), permitindo o estudo da técnica do desenho subjacente, e também pela 
dendrocronologia de modo a confirmar a data dos painéis de madeira (1535-1538). 
Os resultados deste estudo foram comparados com outros resultados anteriormente 
obtidos no estudo da oficina do pintor Gregório Lopes, permitindo encontrar seme-
lhanças e diferenças significativas nos materiais e nas técnicas utilizadas. Este estu-
do permitiu a análise aprofundada desta pintura e o avanço do conhecimento sobre 
o seu estado de conservação, trazendo novos dados sobre as técnicas e materiais 
utilizados por este pintor e contribuindo para o progresso do conhecimento cultural 
sobre o importante legado artístico da região de Sesimbra.

Palavras-chave: pintura Portuguesa; século XVI; IRR; SEM-EDS; μ-Raman; 
HPLC / DAD / MS; dendrocronologia.

Abstract
Gregório Lopes (1490-1550) was one of the most prominent painters of the 

Renaissance and Portuguese Mannerism. The painting "Mater Misericordiae", 
made for the Holy House of Mercy of Sesimbra, circa 1535-1538, and current-
ly in the Museological Nucleus of the Chapel of the Holy Spirit of Sesimbra, is 
one of the artist's most important works, and his only painting on this theme, 
being, as such, one of the most significant paintings of the sixteenth century in 
Portugal. His recent conservation and restoration intervention provided the pos-
sibility of materially studying painting for the first time through a multi-analytic 
methodology. The study incorporated X-ray fluorescence spectrometry (EDX-
RF), scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy (SEM-
EDS), micro-X-ray diffraction (μ-XRD), micro-Raman spectroscopy (μ-Raman) 
and high-performance liquid chromatography coupled to a diode array and mass 
spectrometry detectors (HPLC / DAD / MS). The analytical study was comple-
mented by the Infrared Reflectography (IRR), allowing the study of the under-
drawing technique, as well as dendrochronology to confirm the date of the wood 
panels (1535-1538). The results of this study were compared with other results 
previously obtained in the study of the workshop of the painter Gregório Lopes, 
allowing to find similarities and significant differences in the materials and tech-
niques used. This study allowed the in-depth analysis of this painting and the 
advancement of knowledge about its state of conservation, bringing novelty on 
the techniques and materials used by its painter, contributing to the progress of 
cultural knowledge about the important artistic legacy of the region of Sesimbra.

Keywords: Portuguese painting; IRR; SEM-EDS; μ-Raman; HPLC / DAD /
MS; dendrochronology.
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1. Introdução

Gregório Lopes foi pintor dos reis D. Manuel I e D. João III. O artista foi no-
meado Cavaleiro da Ordem de Santiago em 1524. Foi um artista reconhecido pelo 
seu estilo individualizado, que o diferenciava da tendência colectivista, comum ao 
seu tempo (Batoréo e Serrão 1998 99). É um dos pintores portugueses com maior 
quantidade de obras atribuídas e foi precursor do Maneirismo de Antuérpia em Por-
tugal (Batoréo e Serrão 1998 99). O seu trabalho de parceria é sobejamente conhe-
cido, tendo realizado contratos de trabalho com outros pintores como Gaspar Vaz, 
Garcia Fernandes e Cristóvão de Figueiredo, conhecida tríade designada de mestres 
de Ferreirim, contratados em 1533-34, para a execução dos retábulos do mosteiro 
de Ferreirim em Lamego. Ao longo da sua vida, o pintor trabalhou de norte a sul de 
Portugal, deixando obra pictórica em Lisboa, Coimbra e Évora.

A pintura "Mater Misericordiae" feita para a Santa Casa da Misericórdia de 
Sesimbra, cerca de 1535-1538, actualmente no Núcleo Museológico da Capela do 
Espírito Santo de Sesimbra, é uma das obras mais significativas do artista, e a sua 
única pintura sobre este tema, sendo também uma das pinturas portuguesas mais 
importantes do século XVI pela especificidade das suas representações iconográ-
ficas da família real e outros personagens importantes da época. A "Mater Miseri-
cordiae" protege com o manto a figuração dos diferentes estratos sociais. Os repre-
sentantes das ordens religiosas à direita: o Papa, o Cardeal, o Bispo, o Abade e as 
ordens monásticas; os representantes da sociedade secular à esquerda: o Imperador, 
a Imperatriz, o Rei, a Rainha, a Princesa e a Viúva nobre, o Guerreiro e um membro 
do povo na figura de um Ceifeiro (Caetano 1995 47) (Fig. 1).

Figura 1 – Pintura “Mater Misericordiae” (Painel de pintura a óleo sobre carvalho 
do Báltico, dimensões: 180x217,5 cm), pintado para a Santa Casa da Misericórdia

de Sesimbra, circa 1535-38, atribuída ao pintor Gregório Lopes, com os representantes 
das ordens monásticas à direita e da sociedade secular à esquerda da Virgem.
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A importância do trabalho de Gregório Lopes no panorama pictórico nacio-
nal conduziu a uma investigação do Instituto Português de Conservação e Restauro 
publicada em 1999 (Seruya et al. 1999), trazendo à luz a primeira edição feita sobre os 
materiais de pintura e a caracterização da paleta da oficina do artista. Neste estudo, 
as técnicas utilizadas para definir a paleta do pintor foram a análise microquímica, 
a espectrometria de Fluorescência de Raios X (EDXRF), bem como a Espectroscopia 
de Infravermelho com Transformada de Fourier (μ-FTIR). A caracterização da paleta 
da oficina constou dos seguintes materiais por cores: para os brancos, o branco de 
chumbo; para os castanhos, o ocre; para os verdes, a malaquite, o resinato de cobre e 
o verdigris; no caso dos vermelhos, o ocre vermelho, o vermelhão e, possivelmente, 
as lacas de garança e de kermes; para os amarelos, o amarelo de estanho e chumbo 
e o ocre; e, finalmente, para os azuis, a azurite e no caso do preto, foi identificado o 
negro animal (Ribeiro et al. 1999 225-232).

Os grãos de azurite, que apresentam uma forma irregular e uma grande di-
mensão, foram identificados como sendo uma característica particular desta oficina 
de pintura, tendo sido encontrados na cor azul do céu, bem como em outras cama-
das azuis nas pinturas previamente estudadas (Ribeiro e Esteves et al. 1999 225-232).

A camada de preparação das pinturas estudadas é composta por sulfato de 
cálcio, mais especificamente "gesso grosso" (material mais grosseiro com maior 
quantidade de anidrite do que de gesso) com grãos de carbonato de cálcio, de acordo 
com a tipologia das camadas de preparação utilizadas pelos pintores da oficina de 
Lisboa (Antunes 2014, Antunes et al. 2014, Seruya e Alves et al. 1999).

Outros estudos das pinturas a óleo dos mestres de Ferreirim apresentaram 
resultados semelhantes em relação às camadas de preparação (Antunes 2014), bem 
como ao tipo de pigmentos previamente identificados na caracterização da paleta 
do artista, com excepção do índigo detectado numa das amostras (Benquerença et 
al. 2009). Nessas pinturas foi encontrado negro de fumo, em vez de negro de osso, e 
os grãos de carbonato de cálcio também foram encontrados como carga em certas 
cores, como no caso do manto azul da Virgem na pintura “Coroação da Virgem”, 
sendo similarmente encontrada em vários painéis, a laca de garança (Benquerença 
e Mendes et al. 2009, Gaspar 2015).

No presente estudo, a pintura "Mater Misericordiae" foi analisada através de 
diferentes técnicas com o objectivo de identificar as especificidades das camadas 
cromáticas e dos pigmentos utilizados. Comparando os materiais utilizados e a sua 
sobreposição foi possível reconhecer as inovações técnico-artísticas utilizadas pelo 
pintor Gregório Lopes. Os resultados permitiram desvendar uma nova visão sobre 
a técnica do pintor, usando uma metodologia de análise complementar. Para atingir 
esses objectivos foram utilizadas as técnicas de EDXRF, SEM-EDS, a micro-Difrac-
ção de Raios X (μ-DRX), a micro-espectroscopia Raman (μ-Raman) e cromatografia 
líquida de alta eficiência acoplada a detector de foto-diodos e detector de massa 
(HPLC / DAD / MS). 
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2. Discussão e Resultados

2.1. Características do painel

O suporte de madeira do painel é feito de carvalho proveniente da região 
do Báltico, composto por oito tábuas colocadas horizontalmente. Não foi possível 
a datação de duas tábuas, mas o estudo dendrocronológico dá como terminus post 
quem 1532-1538 (Antunes et al. 2016,2018). Esta datação vai ao encontro do período 
de actividade artística do pintor Gregório Lopes, que morreu em 1550. O painel foi 
pintado na sua moldura original, existindo uma rebarba nas quatro faces da pintura. 
Num restauro anterior as juntas foram re-coladas e foi diminuída a espessura do 
painel.

A moldura actual não é a original, tratando-se de uma imitação de um mode-
lo antigo com um friso interno dourado e pintada na face externa com tinta preta.

2.2. Técnica de pintura

A técnica da pintura em estudo consiste na aplicação de finas camadas de 
tinta com pinceladas pouco visíveis. Em geral, a pintura parece ter sido feita partin-
do dos tons claros para as sombras. A única excepção foi encontrada na cor verde 
do manto do rei onde o artista aplicou directamente sobre a camada de preparação 
uma primeira camada escura, sendo esta finalizada com uma camada mais clara nas 
áreas de maior luminosidade.

As sombras e as áreas claras foram executadas adicionando pigmentos es-
pecíficos e / ou usando diferentes concentrações dos mesmos materiais. O carvão 
vegetal foi o principal pigmento usado para o desenho, sendo igualmente escolhido 
para fazer os tons mais escuros das diferentes cores, compondo, em mistura com 
outros pigmentos, as áreas de sombra de cada figura. Nas zonas de luz da pintura 
os pigmentos e as lacas foram aplicados em diferentes camadas, como no caso dos 
mantos vermelhos, ou em mistura com branco chumbo e / ou amarelo de estanho 
e chumbo.

Na execução de cada cor, as camadas cromáticas originais variam entre 1 e 
6, colocando em evidência um maior número de camadas em cores que apresentam 
um acabamento de laca. Estas camadas coradas foram particularmente cuidadas nas 
figuras mais importantes, como no caso dos mantos vermelho e verde do imperador 
ou do rei.

É possível identificar diferentes etapas durante a construção do desenho e 
da pintura. A imprimadura, uma primeira camada de cor dada sobre a camada de 
preparação, foi especificamente aplicada em certas áreas, como a cor azul do man-
to da Virgem e o fundo azul do céu. Com esta camada pretendia-se garantir uma 
melhor adesão das camadas de pintura à preparação e obter uma reflexão com uma 
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Figura 2 – Detalhe da reflectografia de infravermelho da pintura “Mater Misericordiae”,
 evidenciando os últimos planos da pintura pintados em primeiro lugar em pinceladas

fortes e sobrepondo os contornos do desenho, indicados pelas setas.

Figura 3 – a) Detalhe da coroa da Virgem; b) Detalhe da coroa do imperador.

tonalidade de vibração específica através da cor dada à camada. A imprimadura foi 
inicialmente aplicada na área do céu, pintado em primeiro lugar, de acordo com as 
áreas de contorno visíveis. O estudo das áreas de contorno da composição da pin-
tura sugere que a pintura foi executada na seguinte ordem: céu, manto da Virgem, 
roupas das figuras, carnações e, finalmente, os detalhes (Fig. 2).

As representações minuciosas de imitação da ourivesaria foram concluídas 
no final da construção da pintura. A quase ausência de desenho subjacente a es-
ses objectos, como é o caso das coroas reais, sugere que o artista teria uma gran-
de experiência na sua execução. O pintor evidencia essa capacidade pintando com 
pigmentos os detalhes miniaturistas na arte de imitar ourivesaria sem nunca usar 
ouro. Essas preciosas imitações de objectos dourados foram reservadas para as per-
sonagens do primeiro plano, mais perto do observador, de modo a que seja possível 
contemplar numa observação atenta a capacidade do artista e do seu trabalho como 
miniaturista (Fig. 3).
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As alterações levadas a cabo pelo artista à ideia original da pintura foram 
identificadas em áreas específicas, como a coroa do rei. A coroa foi inicialmente 
pintada directamente sobre a cabeça do rei, sendo posteriormente reposicionada um 
pouco mais afastada da sua posição primeira.

2.3. Camada de preparação, desenho e imprimadura

A camada de preparação da pintura é feita de “gesso grosso”: sulfato de cálcio, 
com maior quantidade de anidrite do que de gesso, mas também grãos de calcite. 

Este tipo de camada de preparação é frequente na oficina de pintura de Lis-
boa e pode ser relacionada com estudos anteriores acerca das camadas de preparação 
usadas pelo pintor Gregório Lopes (Antunes 2014, Antunes e Candeias et al. 2014). O 
carbonato de cálcio, presente na área superior da camada de preparação, foi possivel-
mente usado como material extensor desta camada (Antunes 2014, Ferreira et al. 2008 
58), sendo uma possível reminiscência da influência flamenga no uso de camadas de 
preparação constituídas por cré. A existência de grãos de estrôncio (Sr) é expectável 
uma vez que este é um componente frequente das camadas de preparação de sulfato 
de cálcio nacional (Antunes 2014, Coroado et al. 2013). O facto de não encontrarmos 
grandes quantidades de dolomite no sulfato de cálcio pode aliar esta pintura a traba-
lhos executados numa fase inicial ou intermédia desta oficina, uma vez que nas suas 
últimas obras, os painéis da Igreja do Convento do Bom Jesus de Valverde, em Évora, 
de 1544, pode encontrar-se na composição das camadas de preparação grandes quan-
tidades deste material (Antunes 2014, Antunes e Candeias et al. 2014).

O desenho subjacente apresenta uma primeira fase geométrica executada a 
seco por meio de incisão e carvão para definir a posição dos personagens (Fig. 4), 
uma segunda fase de desenho de contorno e uma última fase de desenho de detalhes 
de acabamento.

1

2

Figura 4 - a) A figura da viúva nobre; b) Detalhe da reflectografia de infravermelho do desenho 
representando o rosto da viúva nobre, evidenciando-se o traço geométrico diagonal

junto ao nariz (1) e o desenho livre (2) a pincel para a execução da mesma figura.

b) 
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As incisões parecem ter sido feitas directamente sobre a camada de prepara-
ção, mas também sobre a camada de imprimadura, apresentando o desenho um sig-
nificativo conteúdo orgânico. Este facto pode indicar que a imprimadura foi primei-
ramente aplicada em algumas áreas e, depois disso, foi executado ou aprimorado o 
desenho. Na análise de SEM-EDS podemos encontrar outros elementos misturados 
com carvão vegetal. Terá sido adicionado um agregado orgânico, contendo também 
partículas de cálcio e alumínio, que podem ser constituintes da mistura da tinta 
usada para o desenho. Relacionando esses resultados com informações trazidas por 
tratados portugueses, encontramos receitas de tinta que se adaptam aos materiais 
detectados, como uma tinta usada para escrita de pergaminho, com uma mistura 
de Caparosa (um corante preto extraído da planta Ludwigia caparosa ou Sulfato de 
ferro), galhas de carvalho e alúmen (pedra hume), entre outros materiais orgânicos 
(Nunes 1982 139), e também outras receitas com Caparosa e Brasil (pau-brasil) mis-
turadas com cal ou cinza, resultando numa cor preta (Casal 1817 106). As tentativas 
de identificar este pigmento por HPLC / DAD / MS não foram bem sucedidas pela 
parca existência de amostra. A técnica de SEM-EDS evidenciou um componente or-
gânico nesta camada, o que é um indicador de que provavelmente parte do desenho 
terá sido feita por meio líquido, aplicado a pincel nas áreas mais espessas, ou caneta 
nas linhas mais finas. Este aspecto é visível na reflectografia de infravermelho, onde 
se observa a gota deixada pelo pincel ou caneta no final de cada linha desenhada 
(Fig. 4b). Neste exame, foi possível encontrar algumas áreas refeitas pelo pintor, 
como é o caso dos olhos da Virgem, provavelmente para combinar com a estampa 
impressa que inspirou a pintura, feita para o frontispício do compromisso da Ir-
mandade da Misericórdia de Lisboa, impresso em 1516 (Fig. 5a e Fig. 6) (1516). Tam-
bém foi revelada a utilização de desenho mecânico, como o desenho por decalque, 
transferindo padrões por meio de superfícies perfuradas (poncif) e desenho passado 
através de estampilha, como no caso da imitação do tecido brocado do vestido da 
imperatriz (Fig. 6b e 6c).

Figura 5 - a) Detalhe de reflectografia de infravermelho do rosto da Virgem evidenciando áreas 
redesenhadas nos olhos e sobrancelhas; b) A figura da Imperatriz com um quadrado indicando

o pormenor representado em c); c) Detalhe da reflectografia de infravermelhos do desenho de estampilha
na imitação de brocado do vestido da Imperatriz. A seta 1 mostra os excessos de tinta típica

da utilização de estampilha e a seta 2 mostra a falta de tinta típica ao pintar por meio da mesma técnica.
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Figura 6 - a) Detalhe do rosto da Virgem que evidencia as áreas pintadas finais
da zona dos olhos e sobrancelhas; b) Detalhe da estampa que inspirou a pintura, feita

no frontispício do compromisso da Irmandade da Misericórdia de Lisboa; c) Frontispício
do compromisso da Irmandade da Misericórdia de Lisboa impresso em 1516.

A camada de imprimadura é parcial e não se observa em todas as amostras 
analisadas. Esta camada fina é transparente com o propósito de deixar entrever o 
desenho subjacente. Foi reservada às cores mais claras, como o céu ou o manto da 
Virgem. Esta opção estética surge com o objectivo de criar áreas mais claras na 
pintura de modo a destacar determinados motivos. O facto de esta imprimadura ter 
sido aplicada sob a cor azul com diferentes misturas e concentrações de pigmentos 
é uma evidência importante. Nas cores mais claras, como o céu, foi aplicada em 
mistura com o branco de chumbo uma pequena quantidade de carvão vegetal fina-
mente moído. No azul mais escuro, como o manto da Virgem, o branco de chumbo 
foi aplicado com uma pequena quantidade de carvão vegetal e azurite para ampliar 
a vibração desta cor.

Esta opção técnica evidencia outro critério do artista: o uso de grãos gros-
seiros de azurite (Ribeiro e Esteves et al. 1999 225-232) inseridos na imprimadura 
e sobre esta uma camada azul. O material moído mais grosseiramente permite in-
corporar uma vibração da imprimadura da camada inferior, uma vez que possui um 
espaço maior entre as partículas. Este espaço interpartículas permite fazer notar a 
vibração da camada subjacente no resultado final da pintura, incorporando maior 
luminosidade a esta cor.

Nas áreas onde a camada de imprimadura é inexistente, podemos verificar 
pela observação em microscópio óptico que existe uma maior absorção do óleo pela 
camada de preparação. Este aspecto confirma a suposição de que a camada de im-
primadura de branco de chumbo obstrui a penetração do óleo na camada de prepa-
ração e, como resultado, actua como uma camada de barreira e protecção (Ferreira e 
Morrison et al. 2008 52-53). A necessidade de criar uma barreira à absorção de óleo 
conduz à aplicação de determinadas medidas técnicas, tais como a execução de um 
polimento da camada de preparação com óleo para facilitar o desenho, conforme 
afirmam os antigos tratados de arte portugueses (Monteiro e Cruz 2010).
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2.4. Técnica estratigráfica, pigmentos e camadas de pintura

Os tons azuis foram executados com camadas sobrepostas de diferentes cores 
brancas e azuis. No manto da Virgem, podemos ver uma primeira camada de pig-
mentos brancos e azuis, provavelmente feita para alcançar uma cor mais clara. Esta 
cor apresenta estratigraficamente a primeira camada com branco de chumbo mais 
grosso misturado com uma pequena quantidade de azurite em grãos grosseiros. 
Verifica-se também uma camada intermédia apenas com partículas de azurite mis-
turadas com uma maior quantidade de aglutinante. A camada superior apresenta 
azurite com os mesmos grânulos grossos misturados com branco de chumbo mais 
finamente moído do que na camada de imprimadura. O céu apresenta uma primeira 
camada contendo carvão vegetal e branco de chumbo. Esta camada é possivelmente 
uma camada de imprimadura. Sobre esta camada foi aplicada outra camada conten-
do azurite e branco de chumbo. 

O uso do azul de cabeça, com partículas de azurite mais grosseiras parece 
tratar-se de uma característica deste pintor (Ribeiro e Esteves et al. 1999 225-232). 
Este pigmento foi usado na pintura de iluminação e foi descrito pelos tratados como 
um pigmento azul de grande qualidade, com grânulos mais grosseiros, que mantêm 
a sua cor vibrante, sendo visualmente próximo do azul ultramarino (Cruz 2007, 
Monteiro e Cruz 2010, Nunes 1982, Véliz 1986).

As carnações são compostas por mais de uma camada. Essas camadas têm 
diferentes concentrações e moagens dos mesmos pigmentos e corantes (cochonilha) 
para tornar a carnação mais clara ou mais sombreada. Os pigmentos encontrados 
foram o branco de chumbo, o amarelo de estanho e chumbo e o vermelhão, mistu-
rados com carvão vegetal nas áreas de sombra.

A carnação do imperador apresenta duas camadas originais sobre a preparação. 
Uma primeira camada mais clara com maior quantidade de branco de chumbo e amarelo 
de estanho e chumbo que de vermelhão, sendo também a camada superior escurecida 
com um componente orgânico, confirmado como sendo laca de cochonilha. 

Na carnação da Virgem, foi aplicada sobre a preparação uma primeira cama-
da de espessura mais fina e finamente moída. Acima de todas as outras encontra-se 
uma camada mais escura com grãos grosseiros de pigmento vermelhão misturado 
com um corante vermelho (possivelmente garança, kermes ou provavelmente co-
chonilha, de acordo com os resultados obtidos para o caso da carnação do Impera-
dor), camada que parece ter sido aplicada como acabamento. Sobre estas camadas 
podemos observar por SEM-EDS a presença de grãos de Ca que foram confirmados 
por μ-Raman como sendo da calcite. Esses grãos, mantidos nas irregularidades pro-
fundas da camada original, parecem ser restos de um polimento feito com carbona-
to de cálcio com um utensílio próprio para polir (geralmente um pano ou um pedaço 
de couro) nos rostos das figuras com o objectivo de obter a desejada transparência 
pálida da carnação. A eliminação das irregularidades deixadas pelo pincel e o brilho 
deixado pelo polimento tornam a carnação mais real e tecnicamente distanciada do 
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resto da pintura, destacando deste modo essas partes importantes. Este polimento 
provavelmente deixou as camadas de carnação muito finas de forma intencional, 
beneficiando assim da luz superficial trazida pela cor branca da camada de prepa-
ração. O polimento a calcite pode ser uma característica desta oficina, uma vez que 
não foi notado antes na pintura portuguesa. Os tratados portugueses referem-se a 
este género de técnica de polimento, executado sobre uma camada leve de carna-
ção. Seria feito com óleo gordo (óleo engrossado ao sol) misturado com branco de 
chumbo, polindo a carnação com couro molhado de luvas e fazendo o acabamento 
da carnação com vermelhão e laca misturada no mesmo óleo (Nunes 1982 105-106). 
O branco de chumbo geralmente utilizado para polir pode ter sido substituído neste 
caso por carbonato de cálcio.

Os tons vermelhos apresentam uma composição estratigráfica diferente. A 
capa do Cardeal é construída em três camadas diferentes, sendo a primeira e a se-
gunda compostas por vermelhão e cerussite, e terminada com uma camada final de 
cochonilha. O manto do imperador é composto por seis camadas pictóricas. Acima 
da camada de preparação, foi detectada pela técnica de μ-Raman uma primeira ca-
mada vermelha clara composta por vermelhão, carvão vegetal e cerussite. Os grãos 
compostos por S, Al e Hg, e também os grãos compostos principalmente por C com 
Al, Pb, S, Ca e com elementos-traço de K, P, Si e Mg foram detectados pela técnica de 
EDS. Estes elementos são frequentemente encontrados em corantes vermelhos (Kir-
by et al. 2005). Os resultados sugerem a mistura de pigmentos vermelhos, brancos e 
pretos com um corante orgânico na primeira camada mais espessa. Esta camada é 
sobreposta por uma outra camada mais fina contendo Ca, Ca-S com traços de grãos 
de Al e Pb, também com grãos compostos por Al e elementos-traço de S, P, Na, 
Mg, Si, K e Ca, sugerindo a presença de um corante como matriz da camada. Esta 
segunda camada é sobreposta por três outras camadas orgânicas mais escuras, sepa-
radas por pequenos grãos de Ca, provavelmente os restos de polimento entre cada 
camada, conforme anteriormente observado para a carnação. Estas últimas camadas 
não evidenciam grãos visíveis, sugerindo uma matriz exclusivamente orgânica. Os 
corantes de glaci vermelho contêm uma laca à base de alúmen, que pode ter origem 
vegetal, como garança (Rubia tinctorum) ou de origem animal, como cochonilha ou 
kermes. Estas tendem a ser as lacas vermelhas mais comummente utilizadas, como 
afirmam os tratados ibéricos (Bruquetas Galán 1998, Melo et al. 2012, Nunes 1982, 
Pacheco 2009). A cochonilha, um dos corantes mais preciosos, raros e caros, era tida 
como um símbolo de poder e prestígio (Serrano et al. 2011). Na identificação de co-
rantes de cochonilha vermelha, deve ter-se prudência na definição da espécie, uma 
vez que existem vários tipos de corante originário destes insectos (Serrano 2010). O 
padrão da cochonilha encontrada no manto do Imperador parece ajustar-se ao pa-
drão da cochonilha polaca (Porphyrophora polonica L.) (Wouters e Verhecken 1989). 
Este tipo de cochonilha, produzido na Europa central, foi um dos produtos mais 
negociados antes do século XVI (Serrano e Sousa et al. 2011). Estudos referem-se ao 
uso da cochonilha americana após 1521 com os primeiros embarques provenientes 
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do México (Serrano e Sousa et al. 2011). Considerando os dados dendrocronológicos 
para a execução desta pintura (1532-1538), o uso da cochonilha polaca em partes 
específicas da pintura pode revelar certas escolhas específicas por parte do pintor 
ou do encomendante da pintura, pretendendo possivelmente realçar a sua atitude 
de poder com o uso de novos materiais para alcançar a cor desejada. O material 
escolhido (cochonilha polaca) tinha uma qualidade garantida provada através de 
séculos de comercialização, sendo aconselhada pelos tratados portugueses para a 
pintura a óleo (Nunes 1982 139). Este material foi reservado para retratar a elite 
mais alta, no caso o Imperador, evidenciando a deferência por essa figura. Embora 
em Portugal a colheita e a comercialização de kermes (Grã) fosse inicialmente um 
privilégio da casa real, o rei Manuel I liberalizou em 1499, a sua colheita e comércio 
(Ferreira 2010). Neste caso, as cochonilhas polaca e americana parecem ter sido es-
colhidas não levando em consideração a existência de um recurso material idêntico 
em Portugal, possivelmente por serem de melhor qualidade.

Na camada superficial do manto do imperador, foi detectada a pseudopur-
purina, um cromóforo geralmente ligado ao corante de garança. No entanto, não 
foram detectados outros componentes importantes, como a alizarina e a purpurina. 
A garança rosa é uma variante da laca de garança, obtida por extracção selectiva e 
deposição de pseudopurpurina. A garança rosa é mencionada em algumas fontes, 
como é o caso da obra do colorista britânico Georges Field, um notável fabricante 
desse pigmento no início do século 19 (Eastaugh et al. 2004). Tendo em conta o pe-
ríodo temporal em que foi produzida, é muito provável que este seja um material 
proveniente de uma intervenção.

Na cor rosa das túnicas dos anjos, além do vermelhão e da cerussite, foi tam-
bém encontrada a cochonilha polaca (Porphyrophora polonica L.). A ausência de ou-
tros componentes menores encontrados em lacas à base de cochonilha, bem como 
do ácido flavoquermésico e tendo em conta a proporção de ácido carmínico para 
ácido quermésico são resultados consistentes com a composição da cochonilha po-
laca (Wouters e Verhecken 1989).

A cor laranja do vestido da Imperatriz é feita de branco de chumbo, verme-
lhão e mínio. Este vestido foi feito pela técnica da estampagem a preto para a imita-
ção de brocado, num primeiro passo, e numa segunda etapa foi aplicada a mistura 
de pigmentos branco-laranja como é possível observar na figura.

A cor amarela, na manga do Imperador, é composta por uma matriz amare-
lada de amarelo de estanho e chumbo tipo I com alguns grãos de carvão vegetal, 
ocre amarelo e calcite. Na camada de acabamento desta cor, também foi encontrada 
uma laca à base de amarelo de flavonas (Ferreira et al. 2004), sendo provavelmente 
um pigmento de laca amarelo, composto por um corante amarelo absorvido num 
mineral inorgânico como o cré (Perry et al. 2010), correspondendo muito provavel-
mente aos grãos de calcite encontrados nesta camada. Além disso, foram executadas 
para esta cor composições simples como é o caso da auréola que inclui a figura da 
Virgem, feita apenas de amarelo de estanho e chumbo, tal como a túnica do anjo. 
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A cor verde veludo da túnica do imperador é composta por uma primeira 
camada de branco de chumbo misturada com um pigmento de cobre (azurite ou ma-
laquite) com duas camadas acima de matriz orgânica, sendo a primeira de cor mais 
escura e composta por Pb com Ca, Cu, Al, Mg e K. Estes elementos são frequente-
mente encontrados em espécimes de corantes de plantas e insectos (Kirby e Spring 
et al. 2005). A cochonilha americana (Dactylopius coccus Costa) foi identificada nesta 
amostra (Wouters e Verhecken 1989). Esta cochonilha, mais barata, foi provavel-
mente usada uma vez que neste caso o objectivo não seria fazer uma cor vermelha 
profunda, mas uma cor verde. Provavelmente, neste caso, não seria necessária a uti-
lização de um material tão dispendioso para alcançar a textura e a cor de um verde 
veludo profundo. A segunda camada apresenta uma cor avermelhada e é composta 
por materiais orgânicos. A existência de uma camada orgânica sem presença de 
alúmen indica a provável utilização de goma-laca, uma resina segregada por insec-
tos da família da cochonilha, conhecida pelo nome de lacra (Cruz 2007, Nunes 1982 
119) e recomendada para acabamentos por tratados portugueses (Nunes 1982 107).

A cor verde-claro do manto do rei apresenta uma primeira camada preta com 
Sn e Pb, amarelo de estanho e chumbo do tipo I, grãos de C, possivelmente carvão 
vegetal, e também Ca, Cu e Al, tratando-se de um corante à base de alumínio, prova-
velmente cochonilha; Este material também é visível na camada branca-esverdeada 
que lhe está sobreposta, embora esta apresente uma granulometria mais grosseira 
no que respeita ao branco de chumbo (Pb) utilizado, misturado com amarelo de 
estanho e chumbo do tipo I. Esta primeira modelagem da pintura a preto e branco 
é descrita em tratados portugueses como a técnica de “regraxar”: "O que quiserdes 
regraxar fareis primeiro com branco e preto, mas os altos sejam bem brancos, e os 
pretos bem pretos", sendo este processo terminado com um material de acabamento, 
usando o pigmento de verdigris no caso da cor verde (Nunes 1982 107) 

A área de sombra de cor verde, do manto do rei, é executada apenas com a 
primeira camada preta, sendo provavelmente a primeira a ser pintada, uma vez que 
surge em primeiro em tons de luz e sombra. Nesta camada foi encontrada a cocho-
nilha, juntamente com a calcite, o amarelo de estanho e chumbo tipo I e o carvão 
vegetal.

A cor púrpura cambiante da túnica do rei apresenta várias camadas sobrepos-
tas. Sobre uma camada de pigmento amarelo de estanho e chumbo tipo I misturado 
com carvão vegetal (C) foi aplicada uma camada orgânica vermelha acastanhada 
(goma-laca?), sobreposta por uma mistura de corante orgânico numa matriz branca. 
Nesta matriz foi detectada cerussite, calcite, anidrite e gesso por μ-DRX. A técnica 
de EDS confirmou a presença de grãos de laranja de Fe, Si, Pb, As, Al e Ca, sugerin-
do a existência de um composto contendo realgar (rosalgar) ou arsénico vermelho, 
embora a natureza desse pigmento não seja determinada unicamente pela análise 
EDS (Vermeulen et al. 2015). A forma arredondada da partícula vermelha rica em 
Al analisada por EDS e os elementos-traço de Na, Al e K sugerem a presença de um 
corante preparado com alúmen (pedra de hume), uma vez que este foi um dos ma-
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teriais utilizados como fixativos para alguns corantes (Cruz 2007, Kirby e Spring et 
al. 2005, Nunes 1982 119), como a cochonilha (Cruz 2007, Nunes 1982 119), corante 
encontrado nesta amostra por HPLC / DAD / MS. A presença de grãos de Ca entre 
as duas camadas sugere mais uma vez o polimento das camadas antes da camada 
de pintura final. O acabamento desta cor púrpura cambiante foi executado pintando 
um pontilhado de cor amarela nas áreas claras de forma a imitar um acabamento 
dourado do pano, como se vê na figura.

As representações minuciosas de objectos dourados, como o báculo do 
Papa, foram executadas com amarelo de estanho e chumbo e branco de chumbo 
numa camada grossa para as áreas claras, sobre uma camada anterior de ocre 
amarelo (goetite) nas áreas de sombra, conforme é evidenciado em vários exem-
plos na Fig. 7.

Figura 7 - a) As representações miniaturistas de objectos dourados, como a coroa da Imperatriz, 
foram feitas com amarelo de estanho e chumbo e branco de chumbo numa camada grossa 

para as áreas claras, feitas sobre uma camada anterior de goetite nas áreas de sombra; 
b) Detalhe do báculo do Papa; c) Detalhe da coroa do Imperador.

Esta técnica, de acordo com os antigos tratados de pintura portugueses, é de-
signada por perfilar e refere que num primeiro passo o objecto é representado com 
ocre vermelho (almagra) e mínio (zarcão) e após a sua secagem pode ser retocado 
com massicote (amarelo de estanho e chumbo do tipo I) para obtenção das áreas de 
luz (Cruz 2007, Nunes 1982 119).

A análise por µ-Raman evidenciou a existência de uma primeira camada de 
cerussite e de uma segunda camada de mínio e cerussite na composição do manto 
do Papa. A análise por EDS marcou a presença de grãos de Al-Si sugerindo a exis-
tência de aluminossilicatos e grãos isolados de Si, provavelmente quartzo, nessas 
duas camadas inferiores. Estas camadas são seguidas por uma terceira camada de 
amarelo de estanho e chumbo e vermelhão, sendo esta acabada com um revesti-
mento orgânico, um polimento com uma mistura de cochonilha e, provavelmente, 
um corante amarelo obtido a partir da planta lírio-dos-tintureiros (Reseda luteola). 
O manto do Papa é finalizado com a execução detalhada de pequenas pérolas e 
rendilhados de imitação dourada. Os detalhes finais foram feitos como explicado 
anteriormente, como é observável na Fig. 8.

b) 

b)



51

Figura 8 - a) Representações miniaturistas, como uma pérola do manto do Papa; 
b) Detalhe da borla do manto do Papa; c) Detalhe de outra borla do manto do Papa.

Figura 9 - a) Detalhe de um olho de “putti”, na base do pedestal, onde é visível a primeira
 camada preta sob o branco usada para modelar as imagens; b) Detalhe da orelha

 da mesma figura que aproveita a camada inferior para modelar; c) Detalhe da camada 
preta subjacente, numa área desgastada, sob a camada de acabamento cinza.

Na cor cinza que imita a prata no pedestal em forma de copo, sobre o qual 
repousa a Virgem, evidenciou-se uma matriz de branco de chumbo misturado com 
outros pigmentos em menor quantidade, como o amarelo de estanho e chumbo, o 
carvão vegetal e o ocre e também a cochonilha; a base do pedestal é mais escura, 
correspondendo a uma zona de sombra e foi construída com uma primeira camada 
preta sob o branco usado para modelar as imagens, como é visível em alguns deta-
lhes das áreas desgastadas (Fig. 9). 

a) b) 

a) b) c) 

Finalmente, a frase sobre a cabeça da Virgem está escrita na cor preta: "AB 
INFANTIA MEA CREVIT MECUM MISERACIO, ET AB UTERO MATRIS ME 
EGRESSA EST MECUM" (pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como 
com seu pai, e a viúva, tenho-a guiado desde o ventre de minha mãe, livro de Jó 31:18). 
Esta cor foi executada em duas camadas. Uma primeira camada foi colocada sobre a 
base do fundo branco da filactera e é composta por uma matriz orgânica com grãos, 
sugerindo a presença de carvão vegetal, sendo que a presença de Ca sugere a ocor-
rência de grãos de calcite. Estes componentes são semelhantes aos existentes na 
tinta utilizada para fazer o desenho subjacente. A segunda camada foi feita prova-
velmente para aperfeiçoar a tonalidade negra, que é composta principalmente por 
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uma matriz orgânica sem grãos visíveis. A análise pela técnica de EDS evidenciou 
a presença dos principais elementos encontrados nesta camada, Ca e P, contendo 
também Na, Si, Pb, Al e Mg, com elementos-traço de K.

Embora não seja possível identificar um corante na cor preta, estes elementos 
são frequentemente encontrados em corantes orgânicos usados em pinturas, com 
proveniência animal e / ou vegetal (Kirby e Spring et al. 2005 72).

Os resultados analíticos identificados na caracterização da paleta do pintor 
Gregório Lopes estabeleceram o uso de pigmentos e misturas de pigmentos na pin-
tura "Mater Misericordiae".
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3. Conclusões

As oficinas de pintura portuguesa tiveram a sua autonomia máxima entre 
1450 e 1550, incorporando e definindo características próprias (Matos e Serrão 
1999). Sendo o nosso país o primeiro grande império ultramarino do renascimento 
europeu, vários pintores portugueses foram treinados na Flandres e vários pinto-
res flamengos trabalharam em Portugal (Matos e Serrão 1999). Mas nem mesmo 
essa forte influência flamenga aparenta ter sido dominante no que diz respeito à 
adaptação da pintura portuguesa aos seus próprios estilos e materiais. É o caso 
da camada de preparação da pintura estudada, que é feita de sulfato de cálcio em 
vez de carbonato de cálcio, o material típico das camadas de preparação do norte 
da Europa. Este aspecto evidencia que o pintor arraigou as tradições portuguesas, 
particularmente da oficina de pintura de Lisboa, onde Gregório Lopes adestrou as 
suas capacidades como pintor e onde laborou em parcerias com os pintores mais 
significativos da sua geração. O grande mestre responsável pela oficina de Lisboa, 
Jorge Afonso, foi sogro de Gregório Lopes e seguiu as regras restritas do regime de 
trabalho da corporação Lisboeta. Neste tempo, a pintura ainda era considerada um 
trabalho mecânico e uma actividade menor, obedecendo a regras que diminuíam a 
liberdade criativa. Foi o caso desta pintura, uma comissão específica que retrata as 
principais figuras da cultura portuguesa e europeia. O pintor levou a cabo o tra-
balho copiando os retratos conhecidos das principais figuras, a fim de esclarecer e 
comover espiritualmente o público, provavelmente seguindo um contrato restrito, 
e aplicando a sua capacidade criativa nas questões técnicas, como a execução das 
representações têxteis, uma vez que os têxteis eram uma das formas mais visíveis 
de ostentação de riqueza na sociedade portuguesa (Figs.10 a 13) (Cabanas 2001). A 
novidade trazida pelas texturas têxteis foi cuidadosamente pintada com os melhores 
materiais, sobrepondo as camadas mais finas com o fim de alcançar um resultado 
próximo da realidade. Além disso, este trabalho virtuoso do mestre miniaturista 
permanece visível nos detalhes da execução exímia da representação das peças de 
joalharia, característica que o distingue de outros pintores portugueses.

As práticas de oficina aprendidas por Gregório Lopes são evidentes nesta 
pintura. O uso de uma madeira proveniente do Báltico (madeira de carvalho) revela 
a continuidade das tradições flamengas, por oposição ao uso de uma matriz de ca-
mada preparatória de sulfato de cálcio, tradicional nas oficinas escolares portugue-
sas, em particular na oficina de Lisboa. No entanto, o uso de grãos de carbonato de 
cálcio nas áreas superiores da camada de preparação de sulfato de cálcio pode estar 
relacionado com resquícios da influência da técnica tradicional flamenga.

Também foi revelada como uma novidade no estudo da oficina de Lisboa o 
uso de um desenho geométrico para estabelecer a localização principal das figuras, 
antes do uso comum de um desenho de contorno a seco e de desenho à mão livre 
por meio líquido. O desenho mecânico, bem como a transferência de padrões a par-
tir de superfícies perfuradas (estrezido), o desenho por estampilha e o desenho por 
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decalque também foram encontrados nesta pintura. Ao compararmos com outras 
obras posteriores do pintor, o desenho à mão livre é encontrado em menor quanti-
dade nesta pintura, provavelmente devido à representação de figuras importantes, 
reconhecidas pela circulação de gravuras impressas. Este aspecto mostra o conhe-
cimento do pintor sobre a arte em circulação na época e o respeito pela retratística 
original das figuras representadas.

Os materiais de coloração que foram utilizados e a sua transformação pelo 
artista na pintura "Mater Misericordiae" também encontram paralelos com a pintu-
ra de iluminação. É o caso do uso de grãos mais grosseiros de azurite, identificados 
como uma característica da técnica do pintor, ou algumas misturas de pigmentos, 
ou mesmo a técnica de sobreposição de camadas tanto na execução de elementos de 
joalharia, bem como na representação têxtil. As cores mais claras foram destacadas 
pela camada de imprimadura em áreas mais significativas da pintura. A cochonilha 
foi usada como corante para carnações, vermelhos, verdes, púrpuras e cinza, sendo 
referida como um procedimento comum de iluminação, como afirmam os tratados 
portugueses. O uso de diferentes tipos de cochonilha, de acordo com a importân-
cia da cor, foi uma evidência importante para futuros estudos comparativos. Estes 
corantes encontrados na pintura foram nalguns casos polidos com carbonato de 
cálcio, provavelmente uma característica inovadora da técnica do pintor.

O estilo miniaturista do pintor foi combinado com alguns materiais utiliza-
dos também em pinturas de iluminação, confirmando o seu conhecimento igual-
mente nesta área, conforme relatado pela história da arte e tratados. Estes trabalhos 
individualizados de pintura de pormenor terão diferenciado Gregório Lopes dos ou-
tros pintores que trabalhavam consigo em parceria, tendo sido distinguido em 1520 
como cavaleiro da Ordem de Santiago mais provavelmente pela sua perícia técnica. 
Esta distinção evidenciou as suas realizações técnicas como pintor e o seu reconhe-
cimento social, sendo um grande contributo para a ascensão e enobrecimento deste 
pintor português e para a autonomização da profissão de pintor a nível nacional.

Este estudo permitiu a análise aprofundada desta pintura, avançando nos 
conhecimentos sobre o seu estado de conservação e sobre o seu pintor, trazendo 
dados que apoiam a sua preservação, mas também benefícios para o progresso do 
conhecimento cultural do importante legado artístico da região de Sesimbra. 
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Figura 11 - a) A figura da Imperatriz na pintura “Mater Misericordiae” de Sesimbra; 
b) Detalhe da reflectografia de infravermelho da mesma pintura; c) Detalhe da gravura 

em contraposto retratando a Imperatriz ‘Diva Isabella Augusta Caroli V Ux’, gravura executada 
por Martin Rota, escola italiana, data: 1555-1580 © The Trustees of the British Museum.

Figura 12 - a) A figura do ceifeiro na pintura “Mater Misericordiae” de Sesimbra; 
b) Detalhe da reflectografia de infravermelho da mesma pintura; c) Detalhe da gravura retratando 

“O camponês com o escudo em branco e o alho”, gravura executada pelo Monogramista 
BxG, escola alemã, data: 1470-1500 (c.) © The Trustees of the British Museum.

Figura 10 - a) A figura do Imperador na pintura “Mater Misericordiae” de Sesimbra; 
b) Detalhe da reflectografia de infravermelho da mesma pintura; c) Detalhe da gravura 

em contraposto retratando o Imperador Carlos V, gravura executada por Barthel 
Beham, escola alemã, data:1531 © The Trustees of the British Museum.

a) 
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Figura 13 - a) Pintura “Mater Misericordiae” b) “A Virgem com o Menino em Glória”, gravura executada por 
Allaert Claesz, escola holandesa, data: 1520-1550 com os representantes das ordens monásticas à direita e da 

sociedade secular à esquerda da Virgem, que, elevada por anjos, tem, além da figura do cupido,
um crescente lunar e uma serpente aos pés, © The Trustees of the British Museum.
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Resumo
No presente artigo apresentam-se os resultados preliminares da intervenção 

arqueológica realizada na Capela de São Sebastião, localizada na vila de Sesimbra, 
no âmbito do projeto de recuperação e restauro daquele que é o mais antigo edifício 
religioso da póvoa marítima.

Tendo conhecido diferentes utilizações e atravessado diversas vicissitudes 
ao longo da sua existência, o conjunto edificado, no presente composto por capela, 
adro e casa anexa, sofreu várias alterações à sua estrutura original, encontrando-se 
em avançado estado de ruína. Pretende agora a Câmara Municipal de Sesimbra pro-
ceder à sua reabilitação e adaptação a capela funerária.

A necessidade de entender a evolução arquitetónica do conjunto e proceder à 
avaliação da sensibilidade patrimonial e antropológica do espaço, levou à realização 
de trabalhos arqueológicos, sondagens terrestres e parietais.

Palavras-chave: Intervenção arqueológica; Capela de São Sebastião; Sensi-
bilidade patrimonial e antropológica.

Abstract
The present article aims to publish the preliminary results of the archaeo-

logical intervention carried out in the São Sebastião Chapel, located in the town 
of Sesimbra, within the framework on the project to recovery and restoration in 
the oldest religious building of the maritime village.

Having known different uses throughout its existence, and having un-
dergone several vicissitudes, the edified set, at present is composed by chapel, 
churchyard and annexed house, underwent several changes to its original struc-
ture, being at the moment in an advanced state of ruin. At the moment intending 
the Municipality of Sesimbra, to proceed to its rehabilitation and adaptation to 
funeral chapel.
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The need to understand the architectural evolution of the complex, and 
to evaluate the heritage and anthropological sensitivity in the site, led to the 
accomplishment of archaeological, terrestrial and parietal, surveys.

Keywords: Archaeological intervention; São Sebastião Chapel; Heritage 
and anthropological sensitivity.
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Apresentação
Com este artigo pretendemos apresentar os resultados preliminares da inter-

venção arqueológica realizada no âmbito do projeto de recuperação e restauro da 
Capela de São Sebastião, localizada na vila de Sesimbra, distrito de Setúbal, sita na 
rua D. Sancho I, com as coordenadas 38°26’43.47”N, 9° 6’9.07”W, implantada a uma 
altitude de 46m.

Localização da Capela de São Sebastião
Levantamento Topográfico, Câmara Municipal de Sesimbra, Gabinete de Projectos Municipais s/escala.
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A capela de São Sebastião, o mais antigo templo da vila de Sesimbra, repre-
senta a histórica progressão da povoação acastelada em direção à angra atlântica, 
localizando-se estrategicamente no caminho tradicional de ligação entre a póvoa da 
Ribeira e o burgo vilão do Castelo. 

Trata-se de um templo de planta retangular, orientado no sentido norte-sul, 
de fachada para a mar, atualmente mutilado na sua dimensão pois carecida do altar-
-mor, demolido já na segunda metade do século XX.

 

Vista Aérea de implantação da Capela, IBERIANLANDSCAPES, 2017.

Fachada Principal do edifício, IBERIANLANDSCAPES, 2018.

Na sua forma atual, trata-se de um templo simples de uma só nave, ostentan-
do uma arquitetura sóbria em que o único elemento que se destaca é a fachada prin-
cipal. As características presentes não correspondem à construção original, uma 
vez que o edifício foi sujeito a diversos processos de alteração no curso dos tempos.

 

As paredes laterais são constituídas exclusivamente por alçados cegos, tendo 
como únicos pontos de luz, dois janelões rasgados nos alçados principal e tardoz. 
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A intervenção das sondagens parietais permitiu identificar, na parede Oeste, 
o vão original de acesso ao adro lateral, emparedado por uma construção de alvena-
ria de tijolo e cimento de fábrica recente, por no exterior encontrar-se ocupado por 
um tanque de planta retangular construído na mesma alvenaria. Embora se desco-
nheça a data exata destas alterações, relevantes na espacialidade do templo, alvitra-
-se a hipótese de estarem relacionadas com a utilização do espaço lateral da capela 
como viveiro herbário municipal, funcionando o tanque como estrutura de apoio.

Da capela e altar-mor, atualmente inexistentes, apenas subsiste um degrau 
de acesso em cantaria de calcário, localizado no tardoz do edifício e parcialmente 
oculto pela presença das cantarias do arco triunfal, aposto em data indeterminada, e 
outras de proveniência desconhecida. Em sondagem realizada no exterior tardoz do 
templo, foram identificados, no que se considerou ser a base do pavimento original, 
três interfaces negativas que poderiam corresponder a encaixes de uma possível 
estrutura de madeira associada à posição do altar-mor.

Fachada Tardoz da Capela, IBERIANLANDSCAPES, 2017.

Sondagem 3, Vista aérea dos prováveis encaixes de Altar-Mor, IBERIANLANDSCAPES, 2017.
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De acordo com Cristina Conceição (CONCEIÇÃO, 2013, pp. 69-75), a capela 
de São Sebastião será o mais antigo templo da póvoa marítima de Sesimbra, tendo 
sido erigido em finais do século XV, quando, paulatinamente, a povoação se des-
locou da vila no Castelo para a beira-mar, perseguindo uma vocação marítima em 
harmonia com as ambições expansionistas da Coroa. Apesar da escassez de docu-
mentação referente a este pequeno templo que, construído com “paredes de pedra 
e barro, madeira de castanho, ocupava uns modestos 93,7m2” (CONCEIÇÃO, 2013, 
p. 70), sabe-se que foi iniciado a expensas dos mareantes de Sesimbra, em cerca de 
1484. Sofreu posteriores obras de restauro em 1741, como testemunha uma inscri-
ção epigrafada existente no interior da fachada principal, tendo conhecido diversos 
donatários até que terminou a sua função sob a donataria da Ordem Terceira de São 
Francisco. 

De acordo com a visitação da Ordem de Santiago, elaborada em 1516, o templo 
encontrar-se-ia forrado de azulejos, dos quais porém não subsistem testemunhos. 

Atualmente o imóvel encontra-se em avançado estado de ruína, alterado na 
sua dimensão e espacialidade originais, particularidades que se pretendem repor, 
pelo que se tornou necessário proceder a um conjunto específico de sondagens ter-
restres e parietais, com o objetivo de encontrar indícios das fundações das estrutu-
ras originais e procurar perceber a evolução espacial do edificado, o qual apresenta 
diversas interfaces e estruturas construtivas, pormenores que se consideram teste-
munhos de momentos de alteração de funções e de utilizações. Paralelamente, foi 
necessário despistar a presença de áreas de necrópole expectáveis, quer por se tratar 
de um templo quer pela sua interpretação na documentação escrita.

Neste contexto, a campanha de trabalhos arqueológicos que se descreve de 
forma sumária, assumiu como objetivo principal apoiar o projeto de recuperação do 
imóvel, o qual preconiza uma adaptação do espaço a capela funerária com estrutu-
ras de apoio, assim como a avaliação da potencialidade arqueológica e antropológi-
ca do sítio patrimonial.

Alçado poente no interior da Capela, IBERIANLANDSCAPES, 2017.
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Apesar de não estar sujeita a classificação legal, a capela de São Sebastião 
desempenha, pela sua antiguidade, um importante papel na história de Sesimbra.

Os resultados que agora se apresentam, de forma preliminar, dizem assim 
respeito às observações realizadas pela campanha de escavação arqueológica e son-
dagens de  abertura de janelas de observação nos paramentos da capela e do adro 
ocidental, encontrando-se em curso o estudo do espólio recolhido e dos testemu-
nhos de Antropologia Física.

RESENHA HISTÓRICA

A Ermida de São Sebastião, erigida em meados de quatrocentos1 por devoção 
dos homens do mar, ocupou uma posição intermédia entre a povoação medieval, 
situada no Castelo, e a póvoa marítima em expansão, implantada na berma oriental 
do principal caminho de ligação entre ambas. Com orientação não canónica, de 
alinhamento norte a sul, dedicada a São Sebastião, o santo protetor das epidemias, 
pelo que se localizava, como usual, fora da povoação, desempenhando desde a sua 
fundação uma função assistencial de apoio aos pescadores e mareantes da urbe ma-
rítima. Na primeira fase da sua existência, como único templo religioso da póvoa, 
terá servido de espaço de sepultamento não só para os membros da comunidade 
religiosa, mas também para os membros proeminentes da comunidade laica, sendo 
então um templo dotado de capelão e onde se diziam missas.

1 Apesar de se desconhecer a data exata da fundação do templo, sabe-se que existia em 1516, ano em que é refe-
rida na visitação a Sesimbra por ordem de D. Jorge de Lencastre, Mestre da Ordem de Santiago. José de Oliveira 
refere que a construção da Ermida data de 1484, estendendo-se as obras para lá de 1488”.

Localização da Capela de São Sebastião na planta da vila de Sezimbra
 (c. 1568-70), in Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
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Apesar de não se conhecerem descrições detalhadas do edifício religioso e 
dos seus anexos destinados a funções hospitalares, as visitações realizadas pela Or-
dem de Santiago em 1516, 1537 e 1553, proporcionam algumas informações sobre a 
ermida, nomeadamente as suas dimensões “…tem de comprido seis varas meia e de 
largo cinco varas”. A capela-mor, acessível sob arco triunfal em pedra lavrada, sobre-
levado em relação ao piso do corpo principal, evoluía sobre um degrau em cantaria 
e teria planta oitavada, com paredes forradas a azulejos. A construção, de alvenaria 
de pedra e cal, com vãos forrados com cantaria, teria igualmente em cantaria a pia 
batismal, colocada no lado direito da face interior da parede da fachada principal.

Da utilização dos espaços anexos à capela de São Sebastião como hospital, 
com todas as condições higiénicas necessárias ao cuidado de doentes, dá testemunho 
um documento datado de 24 de Junho de 1880, no qual a Mesa Administrativa da 
Misericórdia delibera solicitar à Junta da Paróquia a cedência deste espaço para con-
valescença de doentes enquanto se encontra em construção o seu hospital, referindo 
para tal “… e convino que tal estabelecimento tenha as precisas condições hygiénicas 
para o fim a que é destinado, propunha por isso aos seus collegas, que se pedisse à junta 
da Paróchia da Freguesia de S. Thiago a concessão ou cedência do edifício de S. Sebas-
tião, Igreja e sua dependências, para que ali, local em condições convenientes, se esta-
beleça uma enfermaria para convalescentes, conservando-se a Igreja e ficando a cargo 
d’esta Santa Casa todos os encargos e reditos (?) pertencentes à extinta Ordem Terceira 
de São Francisco”. Sobre este conjunto desconhecemos qualquer informação para 
além de uma referência à construção em alvenaria de pedra e cal, sendo igualmente 
incertas as dimensões originais e a organização dos espaços interiores, o número de 
beneficiários ou de cuidadores, referindo-se apenas a existência de um mordomo.

Porém é possível, por comparação com outros imóveis da mesma natureza, 
que se tratasse de um edifício de pequenas dimensões, eventualmente subdividido 
em diferentes áreas com diferentes funcionalidades, pelo que os resultados da pre-
sente campanha de trabalhos arqueológicos não foram particularmente elucidati-
vos, uma vez que as estruturas foram arrasadas até à base, já durante o século XX, 
não restando testemunhos que possibilitassem a atribuição de funcionalidade ao 
muro identificado na área Oeste. Certo é que o espaço interior e exterior da Ermida 
foi utilizado como necrópole.

Em meados do século XVIII e à semelhança do que ocorreu em muitas po-
voações portuguesas, também na Vila de Sesimbra se fizeram sentir os efeitos do 
Terramoto de 1755 com grande intensidade. “«hé esta terra huma das que padecerão 
mayor estrago no Terramoto de mil setecentos sincoenta e sinco, principalmente na 
metade da banda de nacente, aonde forão muy poucas as cazas, que ficarão arruinadas 
porque quase todas cahirão athe os vigamentos e alicerces, mas tambem estâ já quase 
igual o reparo com a ruina. Na outra metade tambem vieramao chão ruas inteiras, e 
ainda se vê a mayor parte do estrago naquellas que precisão de mayores despezas». A 
destruição estendeu-se aos edifícios mais emblemáticos, a igreja Matriz, a da Mezeri-
cordia e a do Espírito Santo, a capela de São Sebastião e a fortaleza de Santiago, a que 
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por certo acrescerá referir a casa da Câmara e a cortina de muralha que enfrentou a 
fúria tempestiva do mar” (FERREIRA, 2015, p 70).

O cataclisma provocou graves danos nas habitações e nos edifícios religiosos, 
tendo como resultado a ruína parcial da frontaria e da capela-mor da Capela de São 
Sebastião, apesar de, segundo uma inscrição apensa à parede interior da frontaria, 
se referir que a mesma tinha sido alvo de trabalhos, iniciados em 1741, com apoio 
dos mandadores das armações da vila. O seu estado de ruína é pois conhecido, “Há 
mais uma Ermida de São sebastião que fica junto à vila e na entrada dela com um 
só altar de que é padroeira a dita Capela do Espírito Santo e na dita Ermida se acha 
estabelecida a Venerável Ordem Terceira Penitenciária de São Francisco, sujeito à pro-
víncia dos Algarves mas nela não se celebram os ofícios divinos pela grande ruína em 
que se acha” (PATO, 1759, in O Sesimbrense, 22 de Abril de 1951, pp. 1 e 2).

Do templo original não se conhecem quaisquer figurações, correspondendo 
a forma atual ao resultado das obras pós-Terramoto, mutiladas pela demolição e em 
época indeterminada, mas já claramente situada no século XX, quando da Capela-
-mor, cujo arco triunfal em ameaça de ruína foi apeado, guardando-se a cantaria, de 
acordo com Reis Marques, aproximadamente no seu local original. Pela documenta-
ção existente sobre o templo, tratada por Reis Marques e disponível no espólio por 
si doado à Biblioteca Municipal de Sesimbra, conhecem-se diversas vicissitudes por 
que terá passado o templo antes e depois da sua incorporação no património Muni-
cipal, em 10 de outubro de 1921, com o objetivo de ali ser instalado um hospital de 
isolamento em caso de epidemia. A intenção de utilizar a capela e espaços anexos 
para instalação de um hospital não foi novidade durante os anos 20 do século XX, 
pois já anteriormente este espaço terá exercido a mesma função. 

Em ocasiões de dificuldade e confrontada com situações de epidemias, no-
meadamente em 1899 e 1903, a edilidade camarária havia também solicitado à Junta 
da Paróquia de Santiago, administradora desde 1877 dos bens da Ordem Terceira de 
São Francisco, a cedência da capela e espaços anexos para apoio ao tratamento dos 
doentes, mas apesar do deferimento dessas solicitações, tais funções nunca foram 
ali instaladas, nem mesmo após a tomada de posse por parte da autarquia, tendo 
servido em datas mais recentes como armazém e viveiro herbário municipal.

As ideias de progresso e desenvolvimento trazidas pela reforma liberal in-
cluíram crescidas preocupações com questões de salubridade, o que levou à proibi-
ção, em 1835, do sepultamento no interior e envolvente dos templos, pelo que, para 
proporcionar um espaço próprio para esta função, foi criado o cemitério na vila de 
Sesimbra, localizado no entorno da antiga ermida de São Sebastião, alterando-se 
significativamente a sua envolvente. 

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS

Os trabalhos arqueológicos realizados, quer a nível de intervenção no sub-
solo quer ao nível da abordagem parietal, tiveram como objetivo auxiliar a equipa 
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projetista da Câmara Municipal de Sesimbra na elaboração do projeto de recupera-
ção e adaptação da Capela de São Sebastião e conjunto edificado anexo, constituído 
por uma casa de apoio e dois adros laterais murados, às novas funções de capela 
funerária e edifícios com as necessárias valências.

A estratégia de atuação teve a dupla intenção de perceber a evolução arqui-
tetónica do conjunto e alterações à sua espacialidade, assim como, evitar potenciais 
impactos negativos sobre as realidades patrimoniais preexistentes, procedendo-se à 
avaliação prévia da sensibilidade arqueológica e antropológica do espaço.

Sondagens Terrestres
Com base nestas premissas foram executadas, previamente, dez sondagens 

arqueológicas no solo, assumindo diferentes dimensões com incidência nos diversos 
espaços do conjunto, designados como Interior da Capela, Tardoz, Adros Oeste e 
Este e Casa de Apoio. 

O Adro Este corresponde a um espaço aberto a nascente da Capela, ao qual 
se acede por um vão existente no muro exterior sul, onde se pretende implementar, 
de acordo com o projeto em estudo, uma área ajardinada. Neste recinto foi realizada 
uma sondagem terrestre com o objetivo de elaborar diagnóstico arqueológico fun-
damentalmente no tocante à presença de enterramentos.

Na Casa de Apoio, assinalada como casa de apoio ao cemitério, numa pri-
meira fase, e ao viveiro de plantas instalado na envolvente da capela, na fase atual. 
De planta retangular, foi construída no limite sudeste da área de estudo e no segui-
mento do muro este do altar-mor da ermida. Nesta área foi realizada uma sondagem 
com o objetivo de aferir a relação cronológica entre a edificação atual e a Capela, na 
busca da cota de pavimento original.

Localização das sondagens terrestres realizadas
Levantamento Topográfico, Câmara Municipal de Sesimbra, Gabinete de Projectos Municipais s/escala.
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O Tardoz da capela corresponde, na sua forma presente, a um espaço aberto 
e descoberto onde foram implantadas estruturas de cronologia muito recente, um 
arrumo encimado por um terraço em alvenaria de tijolo e cimento, utilizado para 
apoio ao viveiro herbário municipal. A cartografia histórica, assim como testemu-
nhos orais, localizam a capela-mor de São Sebastião neste espaço, cujas dimensões 
originais se desconheciam à data de início destes trabalhos. No Tardoz foram execu-
tadas duas sondagens terrestres com o objetivo de aferir a planta original da capela, 
a cota de base do pavimento original e a presença de enterramentos. 

O Adro Oeste corresponde a uma área descoberta, de planta retangular, que 
ocupa o perímetro lateral ocidental de Capela. Integrada no espaço do viveiro mu-
nicipal, desconhece-se a sua função primeva bem como a cronologia da sua constru-
ção e forma original, pelo que nesta área foram realizadas quatro sondagens com o 
objetivo de, face ao desconhecimento acerca deste espaço, incluir a possibilidade de 
ter servido como área de necrópole.

No Interior da Capela, associada à nave, estava planeada a realização de três 
sondagens terrestres, tendo-se, porém, realizado apenas duas, por impossibilidade 
de acesso ao extremo norte pela presença das cantarias do arco triunfal. As duas 
sondagens realizadas, após a remoção do pavimento atual em calda de cimento as-
sente em tout-venant, revelaram a presença de restos osteológicos humanos in situ, 
pelo que se optou, com a anuência da equipa projetista que se comprometeu a não 
intervir neste espaço ao nível do subsolo, por não continuar os trabalhos nesta zona.

Sondagens parietais
No que respeita às sondagens parietais, foram realizadas doze sondagens de 

50x50cm nos espaços interior e exterior da capela, parede sul do Adro Oeste, parede 
oeste do Adro Oeste e parede oeste da Casa de Apoio.

Localização das sondagens parietais realizadas
Levantamento Topográfico, Câmara Municipal de Sesimbra, Gabinete de Projectos Municipais s/escala.
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As sondagens parietais localizaram-se em áreas pré-determinadas com o ob-
jetivo de responder a algumas questões levantadas pela observação do conjunto 
edificado, bem como nas áreas onde se previa a realização de intervenções que alte-
rassem a situação de base, nomeadamente, a abertura ou a reabertura de vãos.

A Sondagem Parietal 1 permitiu confirmar que existe um hiato temporal en-
tre a fundação do muro este do cemitério, relacionável com as estruturas murárias 
e pavimentos identificados na Sondagem 5, e a parede este do cemitério, estando as 
duas estruturas separadas, inclusivamente por um nível de sedimento e um pavi-
mento cerâmico, identificado no canto noroeste. 

A realização das Sondagens Parietais 2 e 3 permitiu identificar a interface de 
ligação entre a estrutura original da Capela, no cunhal noroeste, e as duas novas es-
truturas de parede tardoz e contraforte que pertencem à mesma campanha de obras, 
correspondendo a um reforço realizado para conferir estabilidade a uma parede de 
construção pouco cuidada.

A Sondagem Parietal 4 permitiu confirmar que a Casa de Apoio representa 
uma estrutura posterior à capela, pese embora o facto de ter aproveitado parcial-
mente as fundações da parede original e ter replicado nas suas cantarias as formas 
das cantarias originais do templo preexistente.

A Sondagem Parietal 5 permitiu constatar que o vão atual é o resultado de 
duas campanhas de alteração que, em primeira fase diminuíram o vão original e, 
numa segunda o entaiparam completamente, em que a cada uma das campanhas 
pertence uma diferente alvenaria, identificável pela coloração e compacidade das 
argamassas. A construção criada na primeira fase de preenchimento do vão original 
é identificável por um peitoril em cantaria de calcário e pela existência de uma inter-
face na lateral oeste, que correspondente a uma ombreira. Na Sondagem 5 foi iden-
tificado um orifício quadrangular com 20 cm de lado, cuja função não foi possível 
determinar, mas que, poderá corresponder ao encaixe de uma estrutura de madeira, 
a qual estrutura negativa inscreve-se na primeira fase de enchimento.

 

Alçado interior sul do Adro Oeste da Capela, 
correspondente às Sondagens 5, 6 e 8, IBERIANLANDSCAPES, 2017.
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As Sondagens Parietais 7 e 12 incidiram no exterior da parede oeste da Casa 
de Apoio, tendo por objetivo entender a relação crono-estratigráfica entre esta pa-
rede e a parede lateral da capela-mor, concluindo-se que, apesar de poder ter sido 
construída parcialmente sobre as fundações da primitiva Capela, trata-se de uma 
estrutura posterior, possivelmente contemporânea da demolição da capela-mor e 
de construção da atual parede tardoz, cuja alvenaria é semelhante, uma vez que se 
encontra sobreposta a um pavimento cerâmico identificado na Sondagem 2.

A Sondagem Parietal 9 foi inconclusiva, uma vez que a base da sondagem 
parietal apresentava uma diferente alvenaria, resultante do preenchimento de um 
vazio. No entanto e de acordo com dados recolhidos no tardoz e referências biblio-
gráficas, considera-se que o pavimento original da capela possa ter sido de pedra.

A Sondagem Parietal 11 permitiu identificar o vão de ligação original entre o 
corpo da capela e o Adro Exterior oeste, emparedado por uma construção de alvena-
ria de tijolo pelo interior e pela colocação de um tanque no exterior. A condenação 
deste vão e a abertura de um outro mais a sul, no mesmo paramento, pode estar re-
lacionada com a alteração da espacialidade do espaço exterior pelo alargamento do 
cemitério e pela construção do depósito de corpos não reclamados, o que diminuiu 
consideravelmente o espaço disponível na ligação entre o Adro Oeste e o Tardoz.

A INTERPRETAÇÃO DOS CONTEXTOS

Os trabalhos arqueológicos realizados no interior do edificado da Capela de 
São Sebastião permitiram identificar duas realidades diferentes, relacionáveis com 
a ocupação primitiva e próxima da original, cronologicamente integrável nos sé-
culos XV-XVI, e uma mais recente já integrável no século XX que, inclusivamente, 
obliterou boa parte da ocupação anterior, uma vez que procedeu ao desmonte dos 
muros da Capela até ao nível das fundações na área Tardoz do edifício atual e das 
estruturas identificadas no Adro Oeste, cuja função exata não foi ainda possível 
determinar. O desmonte destas estruturas foi feito até à base dos pavimentos no seu 
interior e praticamente até ao topo do substrato geológico no seu exterior, tendo-se 
preservado apenas as estruturas em negativo, escavadas no geológico, correspon-
dentes à anterior função do espaço como necrópole.

Desta forma, para além das fundações das estruturas positivas e respetivas 
valas de edificação abertas no substrato geológico, apenas foram identificados e 
exumados nas Sondagens realizadas no Tardoz e Adro Oeste, restos ténues do pa-
vimento original do espaço e de doze enterramentos, três dos quais em sepultura 
escavada no substrato rochoso. Para os restantes não foi aberta qualquer sepultura, 
tendo os mesmos sido simplesmente depositados em áreas já ocupadas por enterra-
mentos mais antigos ou diretamente sobre o substrato geológico. Estes últimos, em 
virtude de se localizarem a uma cota superior, apresentavam deficientes condições 
de preservação, tendo sido inclusivamente afetados pela construção das estruturas 
identificadas na Sondagem 2.



75

Foram igualmente identificadas situações em que a deposição posterior de 
um enterramento afetou o enterramento anterior. 

Assim, os enterramentos identificados surgiram nas proximidades das pa-
redes exteriores da Capela, à exceção do interior da Casa de Apoio, onde apenas 
foram identificados níveis de pavimento antecedidos pelo depósito de entulhos e 
argamassa para regularização de cota e preparação do pavimento. As intervenções 
de cronologia recente, associadas ao século XX, caracterizam-se pela deposição de 
níveis de aterro para preparação do piso atual e estratos sucessivos de pavimentos, 
sobrepostos com areão compactado, estabilizado com cal ou por depósito de tout-
-venant miúdo de calcário, de deposição renovada quando se verificava a sua degra-
dação, sendo esta uma situação que se encontra presente em toda a área exterior.

Na fase anterior à presente campanha de trabalhos arqueológicos, o Adro 
Oeste encontrava-se ocupado por um viveiro herbário estruturado por canteiros de 
alvenaria pobre de tijolo de produção industrial e argamassa bastarda, preenchidos 
por sedimento humoso, areno-siltoso, de granulometria fina e coloração castanha 
escura, separados por caminhos pavimentados com tout-venant. No Tardoz, o es-
paço amplo é apenas interrompido no canto noroeste por uma estrutura de betão 
armado, formando um pátio superior ao qual se acede por uma escadaria, e sob o 
qual se localizava um espaço de arrumos relacionado com a utilização do conjunto 
como viveiro herbário.

A realização das sondagens arqueológicas de diagnóstico permitiu responder 
cabalmente às questões colocadas à partida, tendo sido identificados os muros exte-
riores da capela-mor do primitivo templo, a base do pavimento original, bem como 
a relação crono-estratigráfica entre as diversas estruturas existentes, verificando-se 
que a Casa de Apoio, na sua dimensão atual, corresponde a uma adição posterior, 
pese embora o facto de ter sido construída sobre as fundações da parede Este da 
capela-mor.

No exterior do muro Norte da capela-mor foram identificadas duas estrutu-
ras, um muro e um pavimento cerâmico, cuja funcionalidade não foi possível aferir 
com total certeza, mas que parecem pertencer um compartimento exterior à capela, 
desconhecendo se se tratava de um espaço ao ar livre, um terreiro ou de um com-
partimento fechado. Apenas é possível perceber, com clareza, que este espaço se 
estendia para Este, sob a parede Oeste da Casa de Apoio.

A escavação de uma ampla área nos sectores Tardoz e Adro Oeste, permitiu 
estabelecer uma cota de cerca de 30 a 40 cm de profundidade, que corresponde à 
cota de afetação das obras realizadas em época Contemporânea. Abaixo dessa cota 
e fora das áreas onde já aflora à superfície o substrato geológico, existe um grande 
risco de serem afetados enterramentos, fundamentalmente no interior da Capela, 
na sua dimensão original, superior à presente, e no corredor que liga as duas áreas.

No Adro Este apenas foram identificados níveis de aterro, caracterizados pelo 
reaproveitamento do substrato geológico, possivelmente resultante da preparação 
desse mesmo substrato para a construção do muro exterior Este, associado a escas-
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sos fragmentos de cerâmica de construção. O afastamento da Sondagem em relação 
à parede da Capela não permite afirmar com total certeza a ausência de enterra-
mentos neste espaço, embora a presença da um tanque e respetiva canalização, de 
cronologia recente, bem como de diversas espécies arbóreas, indicie uma profunda 
afetação da área próxima da parede do templo. Salienta-se que a presença destas es-
truturas foi a causa do afastamento desta sondagem para áreas onde se considerou 
maior a possibilidade de identificação de níveis de ocupação preservados.

Como suprarreferido, optou-se por abandonar as sondagens realizadas no 
interior da nave da Capela por se ter identificado, logo após o nível de entulho re-
cente, a base preservada do pavimento original secundado por restos osteológicos 
humanos logo à superfície, os quais não foram intervencionados. Uma vez que o 
projeto não prevê a afetação a cota negativa desta área, optou-se por não perturbar 
estas deposições.

Não foi possível determinar inequivocamente a data de arrasamento das es-
truturas interiores dos anexos da Capela de São Sebastião que, de acordo com a 
documentação existente sobre o templo, corresponderiam a espaços de hospital, 
inicialmente ao cuidado da Ordem Terceira de São Francisco até 1877, data em que 
passou para a administração da Junta da Paróquia da Freguesia de Santiago.

Das condições necessárias e suficientes para o funcionamento de uma en-
fermaria nos anexos da Capela já pouco ou nada resta, ou é identificável no espaço 
atual, sendo que mesmo a Casa de Apoio construída na lateral Este, aparenta ser de 
edificação mais recente, apesar dos elementos decorativos replicarem as cantarias 
originais da capela. Mesmo o espaço que recentemente servia como cozinha e área 
de apoio à equipa responsável pelo cemitério e espaços ajardinados do Município, 
terá sofrido, ao longo da sua diacronia de utilização, diferentes funções, como teste-
munha a mesa de preparação de corpos existente à entrada.

Os únicos indícios documentais a que tivemos acesso, respeitantes à destrui-
ção do espaço interior dos anexos da Capela, correspondem a duas atas da Comis-
são Concelhia de Administração dos Bens das Igrejas. Aí, refere-se que a Capela 

Plano final das Sondagens 4 e 5, testemunho do arrasar das estruturas arqueológicas, 
IBERIANLANDSCAPES, 2017.
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se encontra em estado de avançada ruída e sem vigilância, situação que propiciou 
o roubo da pedra existente no interior dos anexos, razão pela qual foi deliberada a 
sua venda após avaliação pericial do seu valor, em 22 de janeiro de 1916. A segunda 
fonte escrita, datada de 5 de fevereiro de 1916, dá notícia da venda da referida pe-
dra à firma Pereira e Neto e Cia, pelo valor de quatro escudos, pelo que esta venda 
poderá ser a razão do arrasamento do espaço interior dos anexos identificada du-
rante a intervenção arqueológica. António Reis Marques, no artigo publicado em O 
Sesimbrense, de 28 de dezembro de 1952 (A Capela de São Sebastião), menciona que 
seriam pedras tumulares, mas tal informação não foi possível confirmar, uma vez 
que o documento apenas refere pedra de forma genérica.

Conclusão

Assim e no que respeita ao edifício da Capela de São Sebastião, a situação 
permanece complexa e nebulosa, sendo credível, de acordo com testemunhos orais 
e fotográficos corroborados pelos resultados das sondagens realizadas no Tardoz, 
que o corpo atual não corresponde em dimensão longitudinal ao corpo original do 
templo, mutilado na sua capela-mor. Desconhece-se a data exata e a razão da sua 
demolição, mas de acordo com informação do arquiteto Armindo Pombo, responsá-
vel pelo atual projeto municipal, a existência de uma foto contemporânea permite 
identificar ainda a sua extensão primitiva em finais da década de 1920. 

Integrada no património municipal em 1921 para ali ser instalado um hospi-
tal de isolamento em caso de epidemia, nunca viria a conhecer a utilização para que 
foi adquirida, pelo que a partir dos anos 30 (O Sesimbrense, 23 de julho de 1973, p. 
5), funcionou como armazém da Câmara, sendo para tal construído um entrepiso de 
madeira suportado por pilaretes metálicos ainda visíveis no interior do corpo. De 
acordo com informação veiculada no jornal O Sesimbrense, datado de 13 de março 
de 2003, Sílvio Couto refere o desabamento parcial da capela, devendo corresponder 
ao desabamento do telhado.

Sondagem 2 Plano Final, alicerces do muro tardoz da Capela-mor,
IBERIANLANDSCAPES, 2017.



78

Do revestimento azulejar referido na documentação histórica não existem 
quaisquer vestígios ou referências materiais, considerando-se possível que a capela 
atual não corresponda já ao traçado original, estando muito alterada quer pelas 
obras de 1741 quer pelos consequentes trabalhos que se seguiram ao Terramoto 
de 1755. De acordo com o documento “Resposta que dá José Pato, Prior da freguesia 
Matriz de Santiago aos interrogatórios que lhe remeteu o Exmº Snr. Desembargador 
Vigário Geral da Vila de Setúbal, Henrique Henriques da Maia”, respeitantes aos es-
tragos causados pelo terramoto, publicado no jornal O Sesimbrense de 6 de maio de 
1951, a capela de São Sebastião não tendo derruído por completo teria ficado muito 
afetada, principalmente nos paramentos da frontaria e da capela-mor.

Outra incongruência que não foi possível esclarecer prende-se com a des-
crição da capela-mor que, de acordo com a visitação da Ordem de Santiago datada 
de 1553, é descrita como tendo uma forma oitavada. Não obstante, mesmo com as 
fundações identificadas nas Sondagens 2 e 3, o que se prefigura é uma planta retan-
gular.

Por fim e no que se refere a uma outra dúvida existente, respeitante ao pavi-
mento original do corpo principal de capela-mor, os trabalhos realizados parecem 
corroborar as fontes documentais da visitação de 1553, acreditando-se que seria de 
pedra, possivelmente integrando pedras tumulares, cujo destino apenas se pode 
especular ser idêntico ao da remanescente pedra adquirida pela firma Pereira Neto 
e Cia em 1916.
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Resumo
Em 2012 foi identificada na Quinta do Calhariz uma estrutura que, após in-

vestigação, se veio a revelar ser um exemplar de arquitectura hidráulica erudita 
destinado ao fabrico de azeite e inserido na lógica produtiva agrícola do Morgadio 
do Calhariz. O desenvolvimento dos trabalhos de investigação permitiu atribuir a 
obra a João Rodrigues Mouro, engenheiro de Olivença (hoje território espanhol) 
responsável pela construção deste lagar a partir de 1693 e igualmente por um con-
junto de estruturas costeiras defensivas entre Sesimbra e Vila Nova de Milfontes 
na 2ª metade do séc. XVII. À identificação e reconhecimento do valor patrimonial 
deste exemplar, seguiu-se uma intervenção de registo, caracterização e salvaguarda 
da estrutura em 2013, no âmbito de um projecto mais alargado de inventariação 
de estruturas de função idêntica no Concelho de Sesimbra. Apresentam-se aqui os 
resultados preliminares desta intervenção, discutindo igualmente aspectos relacio-
nados com intervenções prévias, contextualização histórica e com a necessidade de 
trabalhos futuros. 

Palavras-chave: Património pré-industrial, Arqueologia, Arquitectura Hi-
dráulica, Calhariz, Sesimbra.  

Abstract
In 2012 a structure was identified at Quinta do Calhariz. This building, 

after investigation, was proved to be an exemplar of hydraulic architecture in-
tended for the production of olive oil and related to the agricultural production 
of the Morgadio do Calhariz. Further research proved the work was led by João 
Rodrigues Mouro, an engineer from Olivença (currently in spanish territory) 
who was responsible for erecting this structure from 1693 onwards, and also 
for a number of defensive coastal structures between Sesimbra and Vila Nova de 
Milfontes during the 2nd half of the 17th century. The recognition of the inher-
ent cultural value of this site was followed by its archaeological excavation in 
2013, aiming at its description, study and safeguarding, within the framework of 
a larger database project concerning the study of identical function structures in 
Sesimbra. In this report we present the preliminary results of the study conduct-
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ed, also discussing aspects related to previous works, historical context and the 
need for future investigation. 

Keywords: Pre-industrial heritage, Archeology, Hydraulic Architecture, 
Calhariz, Sesimbra.

1. Enquadramento da intervenção

No ano de 2012, a Câmara Municipal de Sesimbra iniciou o processo de in-
ventariação dos lagares pré-industriais e industriais do Concelho, realizado no âm-
bito do projecto “Sesimbra: Memória e Identidade” e na sequência do trabalho pre-
cedente de inventário, levantamento e documentação da actividade moageira do 
concelho que deu origem à publicação “Engenhos de Moagem de Cereais do Concelho 
de Sesimbra”, em 2012. Em Fevereiro de 2013, foi identificado um novo lagar de azei-
te na Quinta do Calhariz. Neste sentido a autarquia convidou um dos autores deste 
pequeno estudo, docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da 
Universidade Nova de Lisboa (UNL), a deslocar-se ao local, com o intuito de avaliar 
o interesse e as potencialidades daquela estrutura de um ponto de vista científico 
e cultural. A visita realizada ao edifício, construído nas margens do “rio do Olho”, 
permitiu perceber a antiguidade e características particulares da estrutura. Con-
cluiu-se pois que, pela identificação das estruturas hidráulicas e negativos técnicos 
observados, estaríamos perante um exemplar com aspectos que o ligavam aos laga-
res da época Quinhentista / Seiscentista com uma eventual persistência no século 
seguinte. Resolveu a Câmara Municipal estabelecer um protocolo de colaboração 
com a FCSH e com o seu Instituto de História Contemporânea (IHC), a que aquele 
docente estava ligado como investigador integrado, para viabilizar a intervenção 
arqueológica e a investigação científica daquelas imponentes evidências. O desen-
volvimento destes projectos e os objectivos atingidos conduziram à necessidade de 
consolidação de práticas de intervenção de campo em arqueologia industrial e de 
aprofundamento do conhecimento relacionado com a realidade em análise, amadu-
recimento que foi concretizado na assinatura de um protocolo de colaboração em 
Agosto de 2013. Os objectivos definidos foram: a) a dinamização de intervenções 
de natureza arqueológica industrial na área do Concelho de Sesimbra e b) a pro-
moção da salvaguarda pelo inventário, e da valorização, pelo estudo e divulgação, 
do património arqueológico pré-industrial e industrial do Concelho de Sesimbra. A 
colaboração então iniciada determinou a prospecção e análise sistematizada do lagar 
de azeite identificado, procedendo-se ao seu levantamento fotográfico e ao processo 
de levantamento topográfico e da planta do complexo oleícola. Simultaneamente foi 
feita também uma prospecção às estruturas edificadas de um outro lagar, de filiação 
oitocentista, que hoje serve de armazém na Quinta e ainda a partes do equipamento 
técnico do engenho de lagar de feição italiana (tipo Dalla Bela) que se encontravam 
na abegoaria.
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Em Julho de 2013, a Câmara Municipal de Sesimbra submete à Direcção Ge-
ral do Património Cultural o necessário Pedido de Autorização de Trabalhos que 
teve como consequência a realização de uma intervenção arqueológica de salva-
guarda entre 1 de Agosto a 14 de Agosto de 2013, em que participaram alunos da 
referida instituição de ensino. Ainda no ano de 2013 e 1.º semestre de 2014, iniciou-
-se o estudo documental do Arquivo da Casa Palmela depositado na Torre do Tom-
bo, com a finalidade de fornecer elementos documentais para a correcta datação e 
contextualização daquele lagar, bem como de outros existentes na Quinta. Durante 
este período, foi ainda desenvolvido o processo de identificação dos proprietários 
dos restantes lagares de azeite do Concelho (num total de 10), procedendo a uma 
caracterização sumária de cada um, tarefas necessárias para os demais trabalhos 
de levantamento e inventário. O lagar da Quinta do Calhariz não se encontra clas-
sificado, até porque era desconhecida a sua verdadeira natureza até aos inícios de 
2013, mas encontra-se integrado em área protegida do Parque Natural da Arrábida. 
Depois da intervenção de 2013, resolveu a Comissão Paritária do Protocolo organi-
zar um Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos com outras caracterís-
ticas técnicas e científicas, que por um lado permitissem conhecer em profundida-
de aquele engenho oleícola de Arquitectura Hidráulica e simultaneamente – dado 
o seu significado tipológico - pudesse evitar a sua maior ruína, indo ao encontro 
das medidas de salvaguarda que previamente tinham sido definidas. Organizou-
-se uma equipa pluridisciplinar composta de arqueólogos, historiadores, arquitecto, 
antropólogo, conservador e engenheiros com a finalidade de colocar a informação 
recolhida durante a intervenção arqueológica ao serviço da salvaguarda e conser-
vação de um exemplar da arquitectura técnica funcional, cujo valor documental e 
testemunhal foi ampliado quando se verificou ter a assinatura de um engenheiro 
de Olivença, João Rodrigues Mouro, que naquele tempo trabalhava não apenas na 
Quinta mas em edificações militares na região de Setúbal.

2. Localização

O lagar em estudo localiza-se no Distrito de Setúbal, Concelho de Sesimbra, 
pertencendo administrativamente à Freguesia do Castelo, no interior da proprieda-
de agrícola privada da Casa do Calhariz1, na margem esquerda da ribeira de Terras 
de Risco (também conhecida como “rio do Olho”), um afluente da ribeira de Coina. 
Esta última ribeira desagua no rio Tejo, perto da povoação de Coina, Concelho do 
Barreiro. Está localizado a cerca de 5500m da costa atlântica, perto das elevações da 
Serra do Risco (Fig. 1).

1 A Câmara Municipal de Sesimbra e os autores deste artigo desejam agradecer à Casa de Calhariz , a cola-
boração prestada e os recursos disponibilizados para a realização dos trabalhos de investigação e inventário. 
Agradecem também ao historiador de arte, Miguel Soromenho, por algumas das informações bibliográficas 
sobre João Rodrigues Mouro.
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3. Resultados

3.1 Intervenções prévias

O arqueossítio foi pela primeira vez intervencionado em 2013 no âmbito de 
um trabalho arqueológico da Categoria C - acção preventiva de minimização de 
impacte em meio rural - atendendo à necessidade de salvaguarda das suas estrutu-
ras hidráulicas, já que o escoamento das águas pluviais não se fazia correctamente, 
devido ao depósito de terras transportadas de cotas superiores para níveis inferiores 
no antigo cabouco da roda hidráulica, impedindo a sua saída natural para o curso 
de água. A salvaguarda da estrutura das ruínas do antigo lagar integra-se nos ob-
jectivos do responsável da Quinta do Calhariz, D. Pedro Holstein Beck, dado que 
se verifica a intenção da sua preservação, conservação e valorização, integrando-o 
num circuito de turismo cultural da referida Quinta.

Os trabalhos arqueológicos de Agosto de 2013 permitiram limpar os lixos 
que se haviam depositado no cabouco da roda hidráulica, facilitando o escoamento 
das águas pluviais entre a bacia de armazenamento da energia adutora e o sistema 
de esgoto artificial, ligado ao referido cabouco, através de um canal construído em 
pedra e tijoleira. Desta forma facilitou-se a passagem directa da água entre a bacia 
ou reservatório de água, o canal adutor e respectivo feridor da roda hidráulica, 
cabouco da roda hidráulica e canal de descarga, até ao ribeiro. A limpeza destas es-
truturas de arquitectura hidráulica veio suscitar o maior interesse pela arquitectura 
deste lagar seiscentista, cujo cabouco recebera no passado uma roda hidráulica com 
o diâmetro aproximado de quatro metros e largura aproximada de 0,80m, instalada 

Fig. 1 – Localização do arqueossítio e da Quinta de Calhariz. Fonte: CMS – Carta militar 464 e 465.
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segundo preceitos de engenharia hidráulica de carácter erudito. A roda seria de co-
pos, de accionamento superior, com movimento similar ao dos ponteiros do relógio, 
construída em madeira e metal, cujo desenho comum se apresenta nas Figs. 2 e 2A.  

Anteriormente a esta intervenção, estas estruturas estavam apenas identifi-
cadas na publicação “O Tempo do Risco: Carta Arqueológica do Concelho de Sesim-
bra”. Encontram-se identificadas nas envolventes do lagar da Quinta do Calhariz os 
seguintes sítios arqueológicos já estudados: a Necrópole do Vale da Palha, identifi-
cada em 1958 e estudada por Eduardo da Cunha Serrão; a Roça do Casal do Meio, 
identificada por Veiga Ferreira e Georges Zbyszewsky, intervencionada no ano de 
1972. Para além destes, importa, igualmente, salientar as estações identificadas em 
contexto de prospecção, no âmbito do projecto da “Actualização da Carta Arqueo-
lógica do Concelho de Sesimbra, concretizado em 2009: Fonte do Rio do Olho, 
Moitelas, Cabeço Montalvo, Faúlha, Maçã, Lagão, Quintola da Maçã, Casal dos Lo-
bos, Calhariz, Pé da Serra, entre outros. Acima, a negrito, identificam-se topónimos 
que eventualmente terão relação com as estruturas da paisagem linear hidráulica 
do lagar da Quinta, a montante e a jusante do edifício operador/lagar (captação de 
energia hidráulica, transporte, reservatórios, motor primário, e reposição da água 
captada na corrente hídrica), sendo o estudo da sua paisagem hidráulica funcional 
envolvente uma das tarefas a priorizar no futuro. Encontram-se, neste caso, a iden-
tificação do lugar de captação de água, os reservatórios de água, a canalização ou 
transporte da água, a sua chegada e relação com o açude ou reservatório de energia 
indispensável ao accionamento da roda hidráulica do lagar.

Fig. 2 – Levantamento topográfico essencial das zonas intervencionadas – Detalhe da bacia 
de retenção de água e cabouco da roda hidráulica. Trabalhos arqueológicos 

de 2013 (Divisão de Sistemas de Informação Geográfica – CMS).  
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3.2 Enquadramento Histórico

A Quinta do Calhariz é uma das propriedades mais emblemáticas da Casa dos 
Duques de Palmela. Integrada no Parque natural da Serra da Arrábida, tem apro-
ximadamente 1000 hectares, com o seu palácio seiscentista, casa agrícola, vinhas, 
olivais, campos de arroz e de cereais, com todo um conjunto de oficinas agrícolas, 
nomeadamente moinhos, lagares, fornos de cal, pedreiras de extracção de pedra 
litográfica e de construção, prados e estábulos. Do ponto de vista agrário, dispôs e 
dispõe ainda de um conjunto relevante de estruturas hidráulicas de feição agrícola, 
essenciais para a organização da sua actividade principal. A investigação realizada 
no Arquivo da Casa Palmela2, actualmente depositado na Torre do Tombo, revelou 
a existência de um “Calhariz Velho” e de um “Calhariz Novo”, sendo que o lagar em 
estudo foi uma das obras construídas no Calhariz Novo, colocando-se de lado uma 
das hipóteses previamente desenvolvidas, de que poderia este lagar ter pertencido à 
Ordem de Santiago. Na realidade a análise detalhada de vários documentos daquele 
arquivo, permitiu identificar vários aspectos da construção, autoria e organização 
do referido lagar seiscentista. Trata-se, pois de um lagar do Morgadio do Calhariz, 
cujo aprofundamento ao nível do estudo se impõe do ponto de vista arqueológico 
e documental.

1 

2 Trabalho realizado por Henrique Rodrigues, Técnico Superior do Museu Municipal de Sesimbra. 

Fig. 2A – Tipologia de accionamento de rodas hidráulicas. Arts Mécaniques. Planche 53. In Dictionnaire 
Technologique ou Nouveau Dictionnaire Universel des Arts et Métiers. Atlas. Paris: Chez Thomine, Libraire, 
1835. O tipo de roda do Lagar hidráulico do Calhariz seria o numerado com o n.º 4 (em baixo à esquerda).  
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Do ponto de vista histórico, a Quinta do Calhariz, na sua primitiva estrutura 
patrimonial e organização senhorial, teve origem na Idade Média. Inicialmente teria 
pertencido à ascendência de mestre Joane, fidalgo da Casa do Duque de Beja, pai de 
D. Manuel I, passando depois para os seus herdeiros, que acabaram por aliená-la. 
Era então uma capela instituída por Pedro Anes Lobato, estando anexa à Igreja de 
S. Mamede, em Lisboa. Em 1483, a propriedade da concessão foi adquirida por Gil 
Vaz da Cunha, apenas por duas vidas. Ao conselheiro do rei D. Manuel I devem-se 
os melhoramentos agrícolas dos finais do século XV, transformando a Quinta numa 
propriedade agrícola mais eficiente, plantando vinhas, pomares, arroteando-se a 
terra para cereais, beneficiando-a com a finalidade de obter um maior tempo de 
concessão régia. Alcançou esse desiderato em 4 de Maio de 1504, com autorização 
real, pelo que a sua filha, D. Maria Silva, instituiu na Quinta o morgado de Calhariz 
que foi transmitido na família aos filhos varões de geração em geração até à actuali-
dade. Deveu-se a D. Francisco de Sousa (1631-1711), intendente do rei, a construção 
do actual palácio, nos finais do século XVII. Ali viveu com a mulher, D. Helena de 
Portugal, para quem o palácio teria sido construído. De acordo com a documentação 
compulsada deve-se também a este nobre a construção do lagar e das estruturas 
hidráulicas essenciais para o seu funcionamento, tendo para o efeito contratado 
João Rodrigues Mouro (†1707), um notável engenheiro militar originário de Oli-
vença, activo na região de Setúbal e Sesimbra, entre 1653 e 1693, a quem se deve 
várias obras de arquitectura militar na costa marítima entre Sesimbra a Vila Nova 
de Mil Fontes, para além de outras obras de arquitectura civil, como a Alfândega de 
Setúbal. João Rodrigues Mouro começou a residir em Setúbal a partir de 1653, tendo 
sido encarregue de construir as fortificações da praça de Setúbal, do Estuário do 
Sado, da Arrábida, de Sesimbra, de Sines, além do forte de Vila Nova de Milfontes, 
facto que lhe granjeou fama na região. “Em 1693, entre Maio e Junho, ele desenhou as 
plantas de fortificações, contidas num dos conhecidos álbuns de plantas da Casa do Ca-
daval, existentes na Torre do Tombo, espécie de resumo de toda uma vida de trabalho 
dedicado à engenharia militar” (QUARESMA, 2010: 221). Nesse mesmo ano ocorreu 
a construção do lagar em estudo, enquanto obra de arquitectura hidráulica de ca-
rácter funcional, provando que igualmente se movia noutros ramos da engenharia 
civil, como aliás outras obras da Quinta do Calhariz testemunham. António Martins 
Quaresma refere que entre os desenhos traçados por Rodrigues Mouro se encontra 
um projecto para um lago para o jardim do Palácio do Calhariz, obras encomendada 
pelo morgado D. Francisco de Sousa, com a forma de um polígono irregular, mas re-
conhece que esse lago nunca chegou a ser construído (QUARESMA, 2010, 227-228). 
A documentação consultada na Torre do Tombo mostra que este lago, destinado a 
naumaquias, foi construído e ainda existe, embora tenha servido para outros fins 
durante o século XIX e XX (irrigação de hortas e veraneio). Além deste lago, foi 
construído um reservatório para alimentação de água ao lagar de azeite, a jusante 
do lago. A Quinta, durante o século XVIII, esteve sob a gestão do novo morgado do 
Calhariz, Alexandre de Sousa Holstein, senhor da Casa dos Sousas. Alexandre de 
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Sousa Holstein foi embaixador de Portugal nas cortes de Copenhaga, Turim, Roma 
e Berlim e esteve na origem da geração dos Duques de Palmela. A estes se devem, 
também, importantes realizações na Quinta, desde os inícios de Oitocentos, dado o 
seu poder económico e político. 

A Quinta do Calhariz, sob a égide do Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa e 
Holstein (1781-1850), 13.º morgado da Quinta, teve ainda uma fase importantíssima 
da sua histórica agrícola, transformando-se numa “granja-modelo”, desde o mo-
mento que foram contratados dois técnicos agrícolas italianos, Jan e Igino Gagliardi, 
pai e filho, em 1849-1850, que transformaram por completo a organização agrícola 
da Quinta, ainda presa às tecnologias agrárias do Antigo Regime (séc. XVIII), num 
modelo de granja experimental capaz de contribuir para o crescimento da riqueza 
agrícola dos seus proprietários e, indirectamente, influir na renovação agronómi-
ca de Portugal. Os dois italianos eram detentores de uma notável cultura agrícola, 
em vários ramos de agronomia e dos sistemas hidráulicos aplicados à agricultura, 
aspecto que poderá explicar a continuidade de laboração do lagar nos meados do 
século XIX, embora este aspecto ainda não esteja confirmado, nem do ponto de 
vista arqueológico nem documental. Importa notar que os Gagliardi fizeram ainda 
inovações na produção oleícola da Quinta, introduzindo novas estruturas e tecno-
logias de raiz italiana.

Nos anais da história da Quinta do Calhariz, é ainda importante referir a for-
mação de uma parceria agrícola para proceder ao arrendamento da lavoura da Casa 
Palmela, constituída em 1854, entre Alexandre Herculano, Luís Teixeira Homem de 
Brederode e Joaquim Filipe de Soure que vieram dar corpo a um ideal de trabalho 
agrícola estimulado pelo carácter experimental da Granja do Calhariz. Entre 1855 
e 1863, Alexandre Herculano dirigiu os trabalhos de lavoura e gestão da Quinta, 
procurando desenvolver uma agricultura de cariz moderno, destinada a proceder 
ao aperfeiçoamento das culturas agrícolas mais salientes da Serra da Arrábida. Uma 
destas consistiu no aperfeiçoamento do fabrico do azeite, de acordo com a tecnolo-
gia italiana, se bem que noutro edifício mais próximo do palácio, o lagar novo, que 
se encontra claramente identificado, desde 1998 (CUSTÓDIO, 1998) e que foi objecto 
de uma prospecção de campo e inventário em 2014, no âmbito do inventário oleíco-
la do concelho. Aquela parceria durou nove anos. Alexandre Herculano aproveitou 
os seus estudos agronómicos do lagar da Calhariz para desenvolver a indústria oleí-
cola em Vale de Lobos (Santarém), propriedade que comprou e para onde se retirou 
nos últimos anos da sua vida. (CUSTÓDIO, 2005, pp. 138-145)

3.3 Caracterização arquitectónica do Lagar de João Rodrigues Mouro

O lagar hidráulico da Quinta do Calhariz não se encontra referenciado em 
qualquer bibliografia do país, da região ou da Quinta do Calhariz. A volumetria dos 
seus paramentos, a sua estrutura espacial e os negativos da cadeia técnica, que são 
ainda possíveis de observar nas ruínas dos seus três principais edifícios, permitiram 
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identificar uma construção pré-industrial oleícola, do período eotécnico, utilizando 
a periodização de Lewis Mumford, em Técnica e Civilização3. A caracterização e 
singularidade do Lagar do Calhariz teve em atenção os seguintes parâmetros ar-
queológicos e técnicos:

1.º - Sua filiação hidráulica, isto é, dispondo de um motor primário acciona-
do por energia hídrica. Tendo em atenção os estudos realizados pelo arqueólogo 
signatário do presente artigo a respeito dos lagares da Ribeira da Vila na Levada de 
Tomar, objecto de intervenção arqueológica entre 2010-2011, estamos na presença 
de um lagar de maior dimensão e de sistema motor diferente. Os lagares de Tomar 
(pertencentes à Ordem de Cristo), formavam um conjunto oleícola, com aprovei-
tamento lateral da água em curso na Levada, com rodas hidráulicas verticais, de 
menor dimensão e porte, e porventura com acionamento superior contrário ao mo-
vimento dos ponteiros do relógio. O uso da energia hidráulica no accionamento dos 
lagares de azeite iniciou-se em Portugal no século XIII e propriamente nos lagares 
de Tomar dos Templários (CUSTÓDIO, 2011) e não no XV como referiram os his-
toriadores Manuel Ferreira e Amado Mendes, repetindo uma cronologia propalada 
por outros autores (RODRIGUES & MENDES, 1999: 40). 

2.º - O lagar do Calhariz era um lagar de uma quinta da nobreza, representa-
tivo do tipo de equipamento de produção existente desde a Idade Média e objecto de 
direitos banais no regime senhorial, embora bastante modernizado quer em termos 
energéticos, como arquitectónicos, quer mesmo tecnológicos, segundo se deduziu 
das evidências construídas e negativos arqueológicos parietais ainda existentes.

3.º - No caso do lagar estudado no presente artigo, a oficina oleícola está 
datada do período moderno, com construção documentada desde 1693, tendo labo-
rado com regularidade durante o século XVIII. Naquele tempo, o olival da Quinta 
era mais extenso do que hoje e assim se manteve até ao surgimento do lagar novo. 
A planta da Quinta de 1931, mostra a sua posição e localização no conjunto das 
oficinas agrícolas do Palácio (Fig. 3). Esta nova unidade oleícola era movida a ener-
gia animal e humana, mais comum no contexto da tradição agrária senhorial. Foi 
construída nas proximidades do Palácio do Morgado do Calhariz, logo mais contro-
lada pela entidade proprietária do que o lagar hidráulico do rio Olho, cujo funcio-
namento dependia da localização do curso de água e do sistema linear hidráulico 
construído naquele lugar.  

2 

3 Cf. MUMFORD, 2018, pp. 136-176.
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4.º - O lagar de 1693 é portanto de tipologia hidráulica, evidenciando-se 

isto na sua própria arquitectura, tanto a montante, como a jusante dos edifícios 
construídos. A montante os elementos são escassos, apenas foram identificadas as 
paredes de recepção do antigo canal, a bacia ou reservatório final (estrutura 1), 
destinado a reter a água (energia potencial) e o feridor (aqui representado por uma 
caleira em pedra lavrada, em parte subterrânea e bica final, destinada a encher os 
copos da roda hidráulica desaparecida). Existe um declive entre a bacia do canal e a 
casa da roda hidráulica (2), em que a água circulava por sistema forçado, de modo 
a atingir as qualidades energéticas necessárias para mover a roda (peso + altura + 
movimento cinético). 

Quanto à paisagem linear a montante, essencial para conferir à água a função 
de energia potencial do lagar, há que referir o seguinte: o “açude”, situado a oeste, 
desapareceu com as transformações ocorridas na Quinta do Calhariz4, porventura 
durante o século XIX e XX. Os terrenos revelam enchimentos e transformações que 

4 Na realidade, à distância de 625 metros lineares, existe a montante e a Norte do lagar um lago artificial que teve 
a função inicial de reservatório artificial superior.

Fig. 3 – Planta das dependências da Quinta de Calhariz executada em 1931. Escala 1:2000. 
Documento cedido pela Casa de Calhariz. Veja-se a localização do Lagar Novo, que 

Alexandre Herculano explorou adoptando um sistema tecnológico de origem italiana.
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ocultaram o canal artificial (provavelmente construído em madeira), que conduzia 
a água do açude ou reservatório para a bacia de retenção final (1). Isso é visível 
pela sequência de curvas de nível indicadas na planta, que sugerem como as águas 
pluviais, nos tempos actuais, podem correr desordenadamente, ofendendo as estru-
turas, as evidências de campo e outros elementos arqueológicos. O que resta do ca-
nal, junto à bacia (1) é importante preservar, pois revela pertencer a uma tipologia 
menos habitual nos edifícios pré-industriais ou tradicionais conhecidos, no caso es-
truturas pré-industriais, tanto rurais como urbanas. O posicionamento das fachadas 
ocidentais dos edifícios (3) e (4) é frontal ao curso natural das águas das chuvas. A 
arquitectura do lagar consta das seguintes partes: 

1 – Casa da roda hidráulica (2) - Trata-se de um cabouco regular, encaixa-
do entre os edifícios 3 e 4, onde outrora esteve o motor hidráulico vertical de copos, 
impulsionado superiormente pela adução de água, vinda do reservatório final. A 
casa da roda hidráulica era protegida por um pequeno telhado de duas águas. Em 
2013 foi desobstruído este cabouco dos detritos e terras que ali se depositaram até 
quase à altura do feridor. Os trabalhos arqueológicos, ainda incompletos, revelaram 
um enorme cuidado na sua construção e uma metrologia rigorosa, evidenciando os 
trabalhos dos técnicos assentadores da roda, através da traçaria impressa sobre o 
reboco da alvenaria de pedra5.

2 – O edifício do Lagar (3). Edifício destinado à transformação da azeitona 
em matéria-prima (massa de azeitona) e desta em azeite, por via de várias operações 
da sua cadeia técnica, parcialmente identificadas nos paramentos, a saber: moagem 
da azeitona, prensagem da massa e decantação do azeite. Este edifício apresenta três 
pisos: a) Oficina oleícola ocupava o piso 0 e tinha ainda um espaço destinado a 
fornalha, inexistente mas cujo negativo ficou impresso na construção parietal norte; 
b) Casa do lagareiro, correspondente ao piso superior do edifício, pode observar-
-se através de vestígios existentes nas quatro paredes da estrutura, como cachorros 
em pedra e negativos de traves de madeira. O piso de separação não existe, mas 
ainda pode ver-se, correspondentes ao andar superior, as janelas com conversadei-
ras e o negativo da fornalha da cozinha; c) Casa das transmissões (3A). Edifício 
localizado no piso -1, com abóbada de tijoleira abatida, identificada a partir de uma 
antiga fresta da parede sul, destinada à iluminação interior. A localização da roda 
hidráulica permite-nos já saber que este piso recebeu o órgão de transmissões do 
motor (roda hidráulica, volante e carreto) destinado a transformar a energia circu-
lar vertical em circular horizontal, para mover a moenda da azeitona ou moinho de 
galgas. A função do restante espaço interior é actualmente desconhecida. 

5 O método e o período curto de intervenção não viabilizaram ainda a desobstrução total do cabouco da roda 
hidráulica, pois ainda não se atingiu a altura do raio da roda, ao nível da estrutura da chumaceira.



92

Fig. 4 – Levantamento topográfico final do lagar hidráulico do Calhariz. Identificam-se  na área 
central da imagem a bacia de retenção de água (1) e o cabouco da roda hidráulica

(2). Em paralelo com o cabouco desenvolvem-se os restantes edifícios, a oficina oleícola
e casa do lagareiro (3), a casa das transmissões, subterrânea, (3A) e a casa das tulhas/armazém
 (4). Intervenção Arqueológica de 2013. Divisão de Sistemas de Informação Geográfica – CMS.    

Na Oficina oleícola, a prensagem da massa, detectada nos negativos parietais (foram 
identificados quatro), seria objecto de um sistema bastante diferente das varas de 
prensagem de que existem diversas tipologias técnicas rurais. Neste lugar, o sistema 
seria mais próximo do barrote e árvore de sarilho, que era uma tecnologia romana 
que foi desenvolvida na Europa do século XVI (Renascimento). A prensa (barrote) 
estava fixada numa árvore de madeira vertical, junto à parede do edifício. Através 
do movimento de um sarilho enrolado numa corda ao barrote, prensava-se a massa 
colocada em seiras. As seiras estavam colocadas sobre a pedra de lagar, denominada 
alguergue. O sumo da azeitona seguiria por gravidade para a área de decantação.

3 – Armazém (4) de azeitona (tulhas) e/ou de azeite (talhas). A planta que se 
elaborou na intervenção de 2013, mostra uma curiosa organização interna, de um 
edifício de apenas um piso, com separação espacial interna. Através de uma porta e 
uma passagem superior coberta sobre a roda hidráulica fazia-se a ligação entre este 
armazém e a oficina oleícola.

Todos os edifícios foram construídos em alvenaria de pedra, rebocada, mos-
trando uma organização racional, muito equilibrada, em contínuo e desenvolvida a 
partir da localização da casa da roda hidráulica que se encontra ao centro de toda a 
edificação, representando de certo modo o “coração” energético da unidade oleícola;
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Fig. 6 – Interior do Lagar, vendo-se os vestígios parietais
 do funcionamento da área de prensagem, à direita. Museu Municipal – CMS.

Fig. 7 – Casa das transmissões, edifício 3A, subterrâneo, por baixo da oficina oleícola.
A dificuldade de acesso impede o registo fotográfico com maior qualidade. Museu Municipal – CMS.   

Fig. 5 – Aspecto exterior da fachada principal do edifício 3, que comportava no piso térreo a oficina oleícola 
(moagem, prensagem e decantação) e no piso superior a casa do lagareiro. Museu Municipal – CMS.
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Fig. 9 – Aspecto geral da zona de armazenamento (tulhas – azeitona 
e/ou talhas – azeite), edifício 4 do conjunto. Museu Municipal – CMS.

Fig. 10 – Aspecto da intervenção na bacia de retenção 
de água (Edifício 1). Museu Municipal – CMS.  

Fig. 8 – Aspecto do cabouco e casa da roda hidráulica (edifício 2), 
detalhando-se a porção terminal do feridor. Museu Municipal – CMS.
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Fig. 11 – Aspecto final da intervenção na bacia de retenção de água 
(Edifício 1) após a colocação de geotêxtil e areia. Museu Municipal – CMS.

Fig. 12 – Aspecto final do cabouco da roda hidráulica (edifício 2) no último dia
da intervenção de 2013 e antes da sua protecção com geotêxtil. Museu Municipal – CMS.

Fig. 13 – Detalhe do canal de esgoto no cabouco da roda hidráulica
 (edifício 2), visto pelo interior da estrutura. Museu Municipal – CMS.
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Fig. 15 – Aspecto final do conjunto edificado após a intervenção. Destaca-se a limpeza 
de vegetação efectuada e a deposição de areia sobre geotêxtil a fim de proteger 

as áreas alvo de intervenção arqueológica. Museu Municipal – CMS.

Fig. 14 – Aspecto do canal de esgoto e escoamento de águas provenientes do cabouco
da roda hidráulica (edifício 2), visto pelo exterior da estrutura. Museu Municipal – CMS.
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4. Interpretação dos dados

A intervenção de 2013 e o estudo documental feito na Torre do Tombo, per-
mitiram-nos confirmar a natureza fabril do conjunto em ruínas, junto ao rio Olho 
e simultaneamente verificar a influência dos modelos de arquitectura funcional hi-
dráulica no projecto da sua edificação. Na realidade estamos na presença de um 
lagar hidráulico do período moderno (1693), influenciado por correntes arquitectó-
nicas mais eruditas, por ventura pelo facto de o seu tracista ser um engenheiro com 
vasta experiência de construção militar e hidráulica. A regularidade construtiva, a 
estrutura das casas da roda hidráulica e das transmissões, o aspecto da hipotética 
organização manufactureira da cadeia técnica requerem o desenvolvimento da in-
vestigação e da intervenção arqueológica, essenciais para uma melhor interpretação 
das ruínas e dos vestígios. Trabalhos arqueológicos em estruturas pré-industriais 
deste tipo e deste horizonte cronológico são essenciais por vários motivos, um dos 
quais relacionado com a produção de marcadores arqueológicos para futuros casos 
de estudo. A documentação estudada na Torre do Tombo permitiu-nos ainda confir-
mar, parcialmente, a existência de estruturas hidráulicas a montante do reservatório 
final junto ao lagar, tais como as nascentes de água, os reservatórios superior e os 
canais, que são essenciais em matéria de arqueologia pré-industrial de estruturas hi-
dráulicas para definir e caracterizar a paisagem linear hidráulica da oficina oleícola, 
nos seus diferentes aspectos. O desenvolvimento deste projecto passará sempre por 
uma intervenção arqueológica, trabalho que permitirá apurar aspectos centrais no 
funcionamento desta unidade hidráulica, designadamente: cubicagem de água glo-
bal e parcial, energia potencial disponível, potência motora da roda, aproveitamento 
útil da energia, rede de transmissões ou a descoberta de eventuais vestígios termi-
nais da própria roda hidráulica depositados nos sedimentos finais do cabouco onde 
a roda assentava, permitindo descrevê-la, caracterizá-la e compreendê-la como um 
dos mais importantes objectos técnicos da civilização ocidental europeia, tanto da 
Idade Média, como dos séculos XVI, XVII e XVIII. 
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Resumo 
Na cadeia da Arrábida desenvolve-se um dos mais complexos sistemas de 

grutas conhecidos em Portugal. A sua compreensão vai sendo construída à medida 
que se descobrem novas extensões e se classificam as morfologias existentes. A 
grande diversidade de formas minerais e a compreensão dos mecanismos que per-
mitem o seu desenvolvimento são uma ferramenta de extrema importância para a 
compreensão da história geológica e climática da região.    

Palavras chave: Cadeia da Arrábida; Doma da Cova da Mijona; Sistema da 
gruta do Frade; Espeleologia; Espeleotemas. 

Abstract 
In the Arrábida chain one of the most complex systems of caves known in 

Portugal is developed. Its understanding is being built as new extensions are dis-
covered and existing morphologies are classified. The great diversity of mineral 
forms and the understanding of the mechanisms that allow its development are a 
tool of extreme importance for the understanding of the geological and climatic 
history of the region. 

Keywords: Arrábida chain; Cova da Mijona Dome; Frade cave sistem; Spe-
leology; Speleothems. 

Introdução  
Os espeleotemas são depósitos minerais existentes em grutas que se podem 

desenvolver em diversos substratos rochosos, contudo, é nas regiões cársicas que 
encontram as condições necessárias à precipitação nas suas formas mais exube-
rantes. A compreensão destas morfologias é realizada à medida do avanço da in-
vestigação espeleológica sendo, portanto, um processo contínuo de descoberta e 
inventariação. Para além das comuns estalactites, estalagmites e colunas observadas 
pelo visitantes nas grutas bem iluminadas e exploradas para fins turísticos, existem 
também muitos outros espeleotemas que ao longo dos últimos 50 anos têm vindo a 
ser classificados por todo o mundo através de critérios morfológicos bem definidos.  

Com a descoberta da gruta do Frade abre-se um inimaginável mundo mine-
ral e com ela a necessidade de inventariar e classificar os espeleotemas de todo o 
sistema. O trabalho de inventariação fotográfica realizado ao longo das duas últi-
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mas décadas revelou-se bastante complexo devido ao acesso marítimo a algumas 
cavidades e às características do próprio meio subterrâneo. Locais isolados, escuros 
e sem comunicação com o exterior que, por isso mesmo, guardam silenciosamente 
um registo histórico muito importante. 

Localização geográfica e enquadramento geológico 

A cadeia da Arrábida localiza-se no extremo ocidental do território continen-
tal português e estende-se por cerca de 30 km, com orientação ENE – OSO, ao longo 
do paralelo dos 38° Norte. Os materiais carbonatados que a compõem desenham-se 
no extremo meridional da Península de Setúbal e são limitados, a Norte e a Este, 
pelos estuários dos rios Tejo e Sado, respetivamente. A Sul e Oeste, é contornada 
pelo oceano Atlântico.

A Arrábida ocidental define-se como a área do planalto do Cabo Espichel, 
que se situa a Oeste da vila de Sesimbra e a Sul da Lagoa de Albufeira. Neste tra-
balho destaca-se o setor central da plataforma, definido pela estrutura do doma da 
Cova da Mijona, que se desenvolve desde o Forte da Baralha até ao vale da Ribeira 
do Cavalo. A área é determinada pela disposição arqueada das litologias e pelo 
padrão radial da fraturação em torno de um eixo mais inclinado que a periferia. É 
constituído essencialmente por calcários, dolomitos e margas do período Jurássico, 
com idades compreendidas entre os 185 e os 145 milhões de anos, que se formaram 
em ambientes predominantemente marinhos1. Esta estrutura iniciou a sua formação 
no Miocénico inferior quando, há cerca de 18 milhões de anos, a colisão da placa 
africana com a euroasiática começou a desenhar a Arrábida. Localmente um con-
junto de acidentes geológicos desempenha um papel importante na definição da 
estrutura, que corresponde  à fase inicial de uma ascensão diapírica de argilas e sais 
evaporíticos depositados sob as bancadas calcárias. A pressão ascendente exercida 
pela menor densidade e pela maior plasticidade dos materiais evaporíticos causou a 
deformação das unidades suprajacentes que adquiriram a forma de doma ou cúpu-
la2. Atualmente, apenas metade dessa estrutura se encontra emersa como resultado 

Carta militar de Portugal – 464 – IGE – 1994, Google Earth, 
Carta Geológica de Portugal – 38B – Ed. digital.
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de fenómenos geológicos e de sucessivos processos erosivos. Aqui a localização 
costeira tem influencia decisiva na definição da morfologia atual, uma vez que as 
oscilações históricas do nível do mar originaram processos de abrasão marinha e 
consequente aplanamento dessas cotas, testemunhados pela rechã d’Arcos e pelo 
planalto do Cabo Espichel3.

Contexto bioclimático 

A Arrábida é uma cadeia montanhosa peninsular a latitudes médias que se 
enquadra num contexto bioclimático tipicamente mediterrânico. Apresenta uma es-
tação quente e seca, uma estação fresca e húmida e duas estações de transição. As 
temperaturas médias oscilam entre os 22°C no mês de Agosto e os 10°C no mês de 
Janeiro, e os valores de precipitação média anual situam-se próximo dos 700 mm, 
distribuídos principalmente entre os meses de Outubro e Abril4.

A posição Atlântica e a configuração da cadeia da Arrábida permitem a di-
ferenciação de vários climas à escala local e a convergência de três elementos flo-
rísticos diferentes. A maioria das mais de 1400 espécies de plantas inventariadas 
pertence ao elemento florístico mediterrânico, que se distribui por toda a Arrábida. 
Nas vertentes umbrias do setor oriental, os menores valores de radiação incidente 
proporcionam condições de temperatura e humidade necessárias à fixação de espé-
cies euro-atlânticas, pertencentes ao elemento florístico euro-siberiano. Por outro 
lado, nas escarpas meridionais a Oeste da Serra do Risco a orientação protege as 
arribas dos ventos do Norte, e a inclinação das vertentes traduz-se num aumento 
da radiação incidente, criando condições para o desenvolvimento de espécies do 
elemento florístico macaronésico5.

No setor ocidental da Arrábida, as influências climáticas são agravadas pela 
configuração peninsular e pela morfologia da plataforma do Cabo Espichel. A oci-
dentalidade extrema expõe a estrutura aos efeitos das condições atlânticas e poten-
cia um aumento dos valores de humidade e salinidade do ar.  

As cavidades do Doma da Cova da Mijona 

No doma da Cova da Mijona estão até ao momento identificadas mais de 40 
cavidades. Estas constituem parte do sistema da Gruta do Frade e distribuem-se 
entre o nível médio das águas do mar e os 216 m de altitude. Para além de pequenas 
lapas e sumidouros, este sistema é constituído por um conjunto de grutas que se de-
senvolvem em vários andares e cuja conexão se encontra colmatada por depósitos 
pleistocénicos e abatimentos provocados por movimentos tectónicos. No planalto 
as cavidades progridem, sobretudo, horizontalmente, e definem um primeiro nível 
à cota de 200m, onde se localizam as grutas do Fumo, do Zambujal, do Agoirento, 
do Chão e da Raiz. Aqui, o desenvolvimento vertical das grutas da Furada e Utopia 
constitui exceção e permite a conexão a vários patamares até à cota dos 100m. Junto 



104

ao mar, a Gruta do Frade assinala o atual nível freático do sistema e estabelece a 
ligação entre os dois primeiros pisos de galerias, até à cota dos 80m. 

Os Espeleotemas

Os espeleotemas, ou formações litoquímicas, são depósitos minerais secun-
dários formados em cavidades. Por definição, referem-se à morfologia e ao aspeto 
tomado por esses depósitos, e não à sua composição. Contudo, no caso das regiões 
cársicas, as formas são maioritariamente compostas por minerais carbonatados, 
pensando-se que a calcite e a aragonite sejam responsáveis por mais de 95% de to-
dos os depósitos minerais em grutas6.

A precipitação dos espeleotemas carbonatados resulta de um processo inicia-
do no exterior com a infiltração da água da chuva que, ao atravessar o solo, se torna 
cada vez mais rica em gás carbónico, ganhando a capacidade de dissolver a rocha 
calcária. À medida que a água percorre a rede de fracturação, aumenta o seu teor em 
bicarbonato de cálcio e, quando atinge um espaço, dá-se a evaporação e a libertação 
do dióxido de carbono. Como consequência, o carbonato de cálcio precipita e origi-
na as mais variadas formas minerais que adornam chão, teto e paredes das grutas7. 
Assim, os valores de pluviosidade e as características do coberto vegetal, apresen-
tam-se como dois fatores preponderantes para o crescimento dos espeleotemas. O 
primeiro, por definir a quantidade de água infiltrada e, o segundo, por alterar as 
condições químicas da água e organizar o escoamento subterrâneo. Outros fatores 
decisivos nesse processo são as características litológicas, tectónicas e estruturais 
regionais que condicionam a concentração ou a difusão do escoamento interno e 
a maior ou menor probabilidade de precipitação dos minerais. A estabilidade dos 
valores de temperatura e humidade, característicos das grutas, são também deter-
minantes para o desenvolvimento dos espeleotemas, tornando-os dependentes dos 
diferentes contextos bioclimáticos exteriores em distintos períodos da sua evolução.

As formas adquiridas são determinadas pela relação entre a hidráulica dos 
fluidos que contêm a solução mineral e a tendência dos cristais em assumir os seus 
hábitos naturais, possibilitando uma grande variedade de combinações possíveis 
que resulta na diversidade de espeleotemas classificados por todo o mundo8.

Classificação dos espeleotemas  

A classificação dos espeleotemas tem vindo a ser estabelecida internacio-
nalmente com base em critérios morfológicos, separando-os em diferentes tipos 
quando apresentam componentes estruturais comuns9. A título de exemplo, as for-
mações do tipo “excêntrico” ou helictites, caracterizam-se por se desenvolverem 
nas paredes e tetos das grutas e assumirem, normalmente, formas contorcidas que 
desafiam a gravidade. No entanto, dependendo do mecanismo que as origina, estas 
podem ainda ser separadas em dois subtipos: subaéreas e subaquáticas. Outras va-
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riações morfológicas em relação aos tipos e subtipos definem-se como variedades, 
e descrevem o aspeto desviante da formação, podendo as designações ser tão vastas 
quanto as formas adotadas, por exemplo, helictites vermiformes, rabo de peixe, asa 
de borboleta, etc. 

Os espeleotemas são também agrupados de acordo com as características do 
fluxo de água que os precipita10. Neste sentido, a escorrência e o gotejamento assu-
mem um papel fundamental na profusão dos espeleotemas uma vez que originam as 
formações carbonatados mais comuns; tubulares, estalactites, estalagmites, colunas, 
mantos e bandeiras.  Por outro lado, quando a génese dos espeleotemas se deve à 
água que precipita por capilaridade, observam-se formas mais complexas como as 
excêntricas, o frostwork, as caixas-de-correio ou a calcite-algodão. Estas dependem 
da estabilidade ambiental das cavidades, limitando a sua precipitação a áreas mais 
confinadas e muitas vezes de difícil acesso. Em algumas galerias é a água que se 
acumula no chão que origina os espeleotemas subaquáticos dentro de gours; peque-
nas poças forradas de minerais, adornadas com pérolas, nenúfares e dedos de gruta. 
No caso de grutas freáticas costeiras também se podem formar sobrecrescimen-
tos freáticos em espeleotemas ou P.O.S. (Phreatic Overgrowths on Speleothems), 
igualmente subaquáticos, mas muito mais raros dada a influencia decisiva da água 
salgada no seu crescimento. Por outro lado, quando o fluxo de água que origina os 
espeleotemas se deve ao gotejamento da água de condensação acumulada nos tetos 
das galerias, que em vez de depositar calcite em estalagmites tem a capacidade de 
dissolver o local subjacente, formam-se cones e linhas de gotejamento.   
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DISTRIBUIÇÃO DOS 
ESPELEOTEMAS

Gruta da  
Furada 

Gruta do 
Fumo

Gruta do
Zambujal

Gruta da 
Utopia

Gruta do Frade

Espeleotemas de gotejamento e escorrência

Colunas XX XXX XXX

Tubos de gruta X

Conulites X X XX XX

Tubulares XX XXX X XXXX

Estalactites XX XXXX XXXX XXX XXXX

Estalagmites X XXX XXX XX XXXX

Anéis de gruta X X

Bandeiras XX XXX XXXX XXX XXXX

Mantos X XXX XXXX XXX XXXX

Revestimentos X XXX XXX XXX XXX

Espeleotemas de capilaridade e formas botrioidais

Anthodites X

Bolas X XXX

Caixas-do-correio XXX X X XXX

Frostwork X XXX

Excêntricas X X XXXX X XXXX

Coraloides X XXXX XXX XXXX XXX

Discos XX

Coberturas XXX XXX

Crostas XXX XXX

Cápsulas X

Torres de coral XXX X X

Calcite-algodão XXX

Espeleotemas subaquáticos vadosos

Gour X X XXXX

Calcite flutuante XX

Dedos de Gruta X

Nenúfares X

Pérolas de gruta X

Prateleiras X XX

Cones de calcite 
flutuante

X X XX

Espeleotemas freáticos

Espeleotemas com 
sobrecrescimento 
freático (P.O.S.)

XXX

Bolas freáticas XX
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Espeleotemas de água de condensação

Cones de gotejamento XX XXX XXX XXX

Linhas de gotejamento XXX

Outros depósitos

Sandsicles X

Mudsicles XX

Vermiculações XX

Pó de gruta XXX XX XXX

Rootsicles XX X

Moonmilk XX       XX XXX XXX

XXXX - abundante; XXX - frequente; XX - ocasional; X - raro

Metodologia 

A inventariação fotográfica dos espeleotemas da gruta do Frade vem sendo 
feita desde o ano da sua descoberta, em 1999, e resultou, essencialmente, da ne-
cessidade de compreender a imensa variedade de espeleotemas observados. Foram 
necessárias dezenas de atividades de levantamento fotográfico bastante dificultadas 
pelo acesso  marítimo, espaços confinados e falta de iluminação características das 
grutas. Essa razão tornou a logística ainda mais complicada e obrigou a explorações 
prolongadas de vários dias consecutivos. Nas outras cavidades, mais pequenas e lo-
calizadas acima do nível médio das águas do mar, os maiores desafios prenderam-se 
com o transporte de baterias de iluminação e material fotográfico, através de túneis 
e espaços muito apertados.

Os milhares de espeleotemas inventariados motivaram a estruturação de 
um trabalho de classificação orientado de acordo com os critérios estabelecidos na 
comunidade espeleológica internacional. Deste modo, foram aplicados os critérios 
utilizados por Merino10 em 2014 para a classificação dos espeleotemas da Gruta de 
Pas de Vallgornera (Maiorca, Espanha), também ela freática e costeira como a gruta 
do Frade.    

Espeleotemas do Sistema do Frade 

Neste trabalho os espeleotemas carbonatados foram classificados segundo os 
tipos morfológicos definidos e, posteriormente  agrupados nas categorias: escorrên-
cia e gotejamento; capilaridade; subaquáticos; freáticos e de água de condensação. 
Todas estas categorias estão muito bem representadas no Sistema da Gruta do Frade 
e reúnem uma grande diversidade de subtipos e variedades. 

Os espeleotemas mais comuns tem origem na escorrência e gotejamento e 
são aqueles que apresentam mais variedades. Incluem tubulares, estalactites, es-
talagmites, colunas, bandeiras e mantos que muitas vezes se unem num único es-
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peleotema (fig. 1). O gotejamento é também responsável pela criação de conulites 
e anéis de gruta, formações mais localizadas e, portanto, menos frequentes. Estas 
desenvolvem formas cónicas ou anelares e resultam dos salpicos das gotas que, após 
o embate, se distribuem simetricamente (fig. 2 e 3).  

Por outro lado, os processos de precipitação de espeleotemas com origem 
nas águas de capilaridade assumem particular importância, principalmente na gru-
ta do Frade.  Anthodites, excêntricas, bolas-de-gruta, caixas-de-correio, coraloides, 
e frostwork (fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) distribuem-se pelas áreas mais afastadas da 
entrada e, portanto, com maior estabilidade atmosférica. Essas condições de confi-
namento permitiram o desenvolvimento de uma enorme variedade de excêntricas 
destacando-se também a gruta do Zambujal pela presença de asas-de-borboleta e 
rabos-de-peixe (fig. 9). As excêntricas subaquáticas (fig. 11), são outro subtipo deste 
espeleotema e são as menos frequentes em todo o sistema, restringindo-se a áreas 
muito confinadas da gruta do Frade. As condições específicas de cada uma das gru-
tas e, principalmente, todas as alterações a que foram sujeitas ao longo da história 
ditam também o aparecimento de calcite-algodão11, um espeleotema composto por 
filamentos emaranhados microcristalinos de calcite com aspeto branco felpudo (fig. 
12). Este forma-se quando a pressão do ar subjacente a um substrato poroso de areia 
e argila promove a circulação de humidade dentro desse material e consequente 

fig. 1 – tubular “candelabro”, fig. 2 – conulite, fig. 3 – anel de gruta.

1

2

3
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precipitação da calcite no lado oposto ao fluxo. Na gruta do Fumo essas condições 
específicas são promovidas pelos enormes depósitos de areia marinha observados à 
cota de 200 metros que se encontram suspensos e sujeitos ao fluxo de ar ascendente 
característico do sistema. Também agrupadas aos espeleotemas de capilaridade, as 
formas botrioidais observam-se normalmente em coraloides com maior desenvol-
vimento e, mais raramente, em mantos. Estes encontram-se bem representados na 
gruta da Utopia e atingem o seu desenvolvimento máximo a cotas perto dos 150 
metros. 

fig. 4 – coraloides, fig. 5 – caixas-de-correio, fig. 6 – bolas de gruta,
 fig. 7 – anthodite, fig. 8 – frostwork, fig. 9 – excêntrica asa-de-borboleta. 

5 6

7 8 9

4
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Os espeleotemas subaquáticos estão inteiramente dependentes da existência 
de massas de água pouco perturbadas que se acumulam no chão das galerias. Esses 
locais, denominados de gours, caracterizam-se pela estabilidade do nível da água 
e permitem o desenvolvimento de espeleotemas que muitas vezes retratam a sua 
evolução temporal (fig. 15, 16, 18). No sistema do Frade estes espeleotemas assu-
mem a sua maior expressão quanto mais perto do nível freático onde se exibem nas 
mais complexas combinações (fig. 13, 14, 15, 16, 17 e 18). Em alguns casos a água de 
gotejamento que alimenta os gours está sobressaturada com carbonato de cálcio e 
quando atinge a superfície deposita o conteúdo mineral que se agrega numa crosta 
translúcida designada de calcite flutuante (fig. 19). Por vezes esse material deposi-
tado é perturbado pelo gotejamento e afunda-se amontoando-se em várias camadas 
até formar um cone, que exibe formas e texturas características (fig. 20). 

 fig. 10 – excentricas subaereas, fig. 11 – excentricas subaquáticas.

fig. 12 – calcite-algodão; 12A – imagem  microscopia electrónica 
de varrimento (MEV), FCUL, 12B – aspeto geral.

10 10

10 11

12A 12B
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fig. 13 – nenúfares-de-gruta, fig. 14 – pérolas-de-gruta, gour das prateleiras, fig. 15 – gour dos dedos, 
fig. 16 – gour das prateleiras, fig. 17 – gour da calcite flutuante, fig. 18 – gour dos níveis. 

13 14

15 16

17 18
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fig. 19 – calcite flutuante, fig. 20 – cone de calcite flutuante.

Na gruta do Frade os espeleotemas subaquáticos beneficiam ainda da mistura 
de água doce da gruta com água salgada do mar. Esta mistura permite a precipitação 
de minerais alaranjados de aragonite11 sobre outras formações que são temporaria-
mente submersas pelas variações diárias das marés (fig. 22 e 23) originando uma 
disposição horizontal que pode indicar antigos níveis freáticos onde se desenvolve-
ram  sobrecrescimentos em espeleotemas (P.O.S.). Algumas dessas formações emer-
sas voltam a sofrer um sobrecrescimento de calcite e adquirem as formas globulares 
características das bolas freáticas (fig. 21). 

19 20
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Ao contrário das restantes formações, os espeleotemas de água de condensa-
ção não se caracterizam pela construção através da deposição de calcite,  mas sim, 
pela erosão do ponto atingido pelas gotas que caem dos tetos. A água proveniente 
do fluxo de ar interno da gruta encontra-se subsaturada em carbonato de cálcio e 
torna-se altamente agressiva, dissolvendo os materiais subjacentes que aparecem 
erodidos por cones e linhas de gotejamento (fig. 24 e 25).  

fig. 21 – bolas freáticas fig. 22 – sobrecrescimentos freáticos em espeleotemas (P.O.S.), 
fig. 23 – sobrecrescimentos alaranjados de aragonite sobre uma tubular de calcite (corte). 

21

22

23
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fig. 24 – cone de gotejamento, fig. 25 – linhas de gotejamento. 

fig. 26 – estalagmite com agulhas, fig. 27 – estalactite "pata-de-elefante", fig. 28 – estalactite com anthodites.

24 25

26 27 28

O sistema da gruta do Frade é caracterizado também por uma grande varie-
dade de combinações de tipos de espeleotemas. Estas são resultado de acontecimen-
tos históricos que alteraram o mecanismo de crescimento permitindo a conjugação 
de diferentes formações numa só (fig. 26, 27 e 28). Contudo, algumas das formas 
inventariadas não se encaixam em qualquer classificação conhecida uma vez que a 
sua morfologia difere de todos os tipos descritos (fig. 29 e 30).
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fig. 29 e 30 – espeleotemas não classificados.

Fig. 31 – pó-de-gruta, fig. 32 – moonmilk. 

Outros depósitos 

Outros depósitos classificam espeleotemas compostos por minerais desagre-
gados e com aspeto pulverulento como o Pó de gruta e o Moonmilk (fig. 31 e 32). 
São dos espeleotemas mais comuns em todo o mundo e podem ser constituídos por 
vários tipos de minerais. No entanto existem também outros depósitos nas cavi-
dades que, apesar do seu aspeto, não se classificam como espeleotemas. Englobam 
formações de areia ou argila, vermiculações e formas associadas ao crescimento de 
raízes dentro das grutas. Formam-se posteriormente à deposição do material que 
os constitui, não estando a sua morfologia dependente da precipitação de minerais 
(fig. 33, 34 e 35)

29 30

31 32
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 fig. 33 – rootsicles, fig. 34 – vermiculações, fig. 35 – mudsicles.

Conclusões 

O processo de classificação dos espeleotemas estará sempre incompleto, 
uma vez que a descoberta de novas extensões de grutas permite o acréscimo de 
formações ao inventário e a possibilidade de encontrar algo diferente. Até agora, 
este trabalho permitiu classificar 35 tipos de espeleotemas distintos, que agrupam 
uma grande diversidade de subtipos e variedades. Identificaram-se espeleotemas 
com morfologias únicas e outros muito raros no panorama internacional, como as 
excêntricas em asa-de-borboleta e em rabo-de-peixe, a calcite algodão, os mantos 
botrioidais12 ou o veludo de gruta (fig. 36, 37, 38 e 39). Foram ainda classificados os 
P.O.S., espeleotemas cuja distribuição pode permitir a compreensão do passado e 
apenas descritos em ilhas mediterrânicas13 com latitudes e contextos bioclimáti-
cos semelhantes aos da Cadeia da Arrábida. A variedade classificada neste sistema 
torna-se ainda mais impressionante se comparáramos os 3 quilómetros de galerias 
conhecidos no sistema do Frade com as dezenas de quilómetros de algumas grutas 
inventariadas pelo mundo. Com este trabalho foi possível identificar a existência 
de sobrecrescimentos freáticos emersos e com disposição horizontal que testemu-
nham antigos níveis marinhos. O registo dessas oscilações está também bastante 
bem representado pelos enormes depósitos de areia marinha encontrados dentro 
das grutas a cotas entre os 150 e os 200 metros.  

A variedade e a diversidade de espeleotemas classificados no sistema do Fra-
de deve-se aos diferentes ambientes criados pela posição costeira e pelos episó-
dios geológicos e climáticos regionais. A descoberta de uma nova galeria revela 
um ambiente diferente continuando a surgir formas de cristalização cada vez mais 
complexas. 

33 3534        
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fig. 36 – veludo-de-gruta, fig. 37 – manto botrioidal,

 fig. 38 – estalagmite “pom-pom”, fig. 39 – cubos-de-gruta.
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Resumo
A notável geodiversidade do território de Sesimbra e da região da Arrábida 

na qual se insere é alvo de interesse científico desde, provavelmente, os finais do 
século XVIII e, desde então, muitos e diversos trabalhos foram publicados sobre esta 
matéria. A par do progresso do conhecimento da Geologia da Arrábida/Sesimbra 
têm vindo a ser identificados locais com especial interesse geológico (geossítios) 
e considerados como georrecursos culturais, valores naturais não renováveis do 
património geológico. Ao longo dos últimos 40 anos a autarquia de Sesimbra, em 
colaboração com instituições que promovem o conhecimento científico, tem de-
senvolvido estratégias de geoconservação e contribuído para o forte incremento de 
boas práticas geoconservacionistas. Para atingir este objectivo tem-se procurado 
cumprir etapas de geoconservação que passam pela inventariação, quantificação, 
classificação, conservação, valorização, divulgação e monitorização dos locais refe-
renciados como geossítios. A divulgação de conhecimento científico e a melhoria do 
acesso a estes georrecursos culturais têm sido factores de aproximação da popula-
ção do concelho a um tipo de património natural que geralmente é pouco divulgado 
e, naturalmente, mal compreendido. Os operadores turísticos ao incluírem alguns 
destes locais nos percursos oferecidos e ao promoverem boas práticas ambientais e 
geoconservacionistas, também são agentes essenciais para o sucesso destas estra-
tégias.

A mais recente legislação portuguesa referente ao regime jurídico da revela-
ção e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional 
(Lei nº 54/2015 de 22 de Junho), ao considerar a classificação destes locais com 
relevância geológica, mineira ou educativa e a sua atribuição ao domínio público, 
vem criar uma excelente oportunidade para contribuir de forma decisiva para uma 
efetiva implementação de políticas geoconservacionistas.

Palavras-chave: Geodiversidade; georrecursos culturais; estratégias de geo-
conservação; acessibilização de geossítios; turismo sustentável.
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Abstract
The remarkable geodiversity of the territory of Sesimbra and of the region 

of Arrábida in which it is inserted has been the subject of scientific interest since 
probably the end of the eighteenth century, and since then many and varied 
works have been published. Along with the progress of the knowledge of the 
Geology of Arrábida / Sesimbra, geological sites (geosites) have been identified 
as being cultural georesources, non-renewable natural values of the geological 
heritage. Over the last 40 years the Sesimbra municipality, in collaboration with 
institutions that promote scientific knowledge, has developed geoconservation 
strategies and contributed to the strong increase of geoconservation good prac-
tices. In order to reach this objective, it has been tried to fulfill geoconservation 
stages that go through the inventory, quantification, classification, conservation, 
valorization, dissemination and monitoring of the sites referenced as geosites. 
The dissemination of scientific knowledge and the improvement of access to 
these cultural georesources have been factors that bring the population of the 
county closer to a type of natural heritage that is generally poorly revealed and, 
of course, many times misunderstood. Touristic operators by including some of 
these sites in the routes offered and by promoting best environmental and geo-
conservation practices are also essential agents for the success of these strate-
gies.

The most recent Portuguese legislation regarding the legal regime for the 
disclosure and exploitation of the geological resources existing in the national 
territory (Law nº. 54/2015 of 22nd June), when considering the classification of 
these sites with geological, mining or educational relevance and their attribution 
to the public domain, provides an excellent opportunity to make a decisive con-
tribution to the implementation of conservationist policies.

Keywords: Geodiversity; cultural georesources; geoconservation strate-
gies; geosites accessibility; sustainable tourism. 

1. Introdução

Inserido na região da Arrábida, o território de Sesimbra apresenta uma ri-
queza natural notável, em particular no que diz respeito à sua geodiversidade. Em 
complemento à biodiversidade, este conceito representa o que se deve considerar 
como a parte abiótica da natureza, que inclui, por exemplo, toda a diversidade na-
tural de aspectos geológicos e geomorfológicos de uma região (Gray, 2004). Com 
efeito, na Arrábida e, em particular, no concelho de Sesimbra, é abundante a ocor-
rência de locais com interesse geológico e geomorfológico, manifestado quer pelo 
excepcional interesse científico de alguns locais, quer pelo interesse didáctico e cul-
tural de outros. Grande parte destes locais tem sido objecto de estudos de diversa 
natureza, predominantemente de índole científica (teses, artigos publicados em re-
vistas nacionais e internacionais e comunicações em congressos), mas também, de 
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natureza mais didáctico-pedagógica (por exemplo, guiões de excursões e relatórios 
de actividades de campo para o ensino). À semelhança do património construído, 
estes locais de interesse geológico, ou geossítios, apresentam frequentemente carac-
terísticas de monumentalidade que permite, segundo Galopim de Carvalho (1998), 
designá-los de geomonumentos, ou ainda, numa concepção de cultura alargada ao 
conhecimento científico, de georrecursos culturais. Segundo o mesmo autor, “... im-
porta divulgar e impor a ideia de georrecurso cultural como um património natural 
não renovável...” que, por este motivo, justifica defender e valorizar. 

Neste sentido, para concretizar estes princípios de defesa e valorização do 
património geológico ou, melhor dito, dos georrecursos culturais em Sesimbra, tor-
na-se necessário estabelecer e desenvolver iniciativas que promovam objectivos de 
conservação e gestão do património geológico e dos processos naturais a ele asso-
ciados, no fundo, desenvolver medidas de geoconservação (Brilha, 2005).

É importante notar que há diferenças no que concerne aos conceitos de con-
servação e de preservação, quando aplicados ao ambiente natural. A conservação 
deve ser entendida como uma gestão activa do bem natural em consideração de 
modo a assegurar que o seu valor e qualidade são mantidos, ao passo que o concei-
to de preservação pretende a manutenção do bem sem qualquer tipo de alteração 
(Burek & Prosser, 2008). Neste sentido, a geoconservação permite e incentiva o uso 
do bem patrimonial e admite que ele esteja sujeito a uma evolução natural, e a pre-
servação entende que o sítio deve ser mantido intacto. Assumindo preferência por 
práticas geoconservacionistas, na medida em que permitem um verdadeiro usufruto 
do património geológico, é desejável agrupar diferentes estratégias de geoconserva-
ção e desenvolvê-las nas seguintes etapas sequenciais (Brilha, 2005): inventariação, 
quantificação, classificação, conservação, valorização, divulgação e monitorização.

Neste trabalho procura-se mostrar como o conhecimento geológico da região 
de Sesimbra tem evoluído ao longo dos tempos, com destaque para a identificação 
de locais com especial interesse geológico, e como têm sido desenvolvidas e imple-
mentadas estratégias de geoconservação que permitem o reconhecimento da im-
portância destes locais por parte da comunidade científica, da comunidade escolar, 
bem como da comunidade local, regional e internacional.

2. Os primeiros trabalhos de reconhecimento geológico no território 
de Sesimbra

Os primeiros trabalhos de reconhecimento geológico dos terrenos da região 
da Arrábida e Sesimbra remontam, provavelmente, aos finais do século XVIII e fo-
ram realizados pelo naturalista alemão Heinrich Friedrich Link, numa viagem a 
Portugal efectuada entre 1797 e 1799 (Link, 1801). Neste trabalho existem referên-
cias a Cezimbra e ao Cap Espichel e são descritas as rochas desta região como sendo 
predominantemente calcários mas também arenitos grosseiros com quartzo e al-
gum carvão (muito provavelmente de lignito).
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No início do século XIX, vem para Portugal, para ocupar o cargo de director de 
minas, o geólogo, geógrafo e mineralogista, também alemão, Ludwig von Eschwege, 
também conhecido por barão d´Eschwege. No âmbito dos seus trabalhos de reconhe-
cimento geológico e mineiro, o barão d’ Eschwege percorreu a região da Arrábida e 
de Sesimbra tendo aqui registado a presença de rochas eruptivas (filões) e de “níveis 
de gesso que os acompanham” (d’ Eschwege, 1820 in Choffat, 1908).

Posteriormente, os primeiros trabalhos com levantamentos cartográficos 
nesta região surgem ainda na primeira metade do século XIX e foram executados 
pelo geólogo inglês Daniel Sharpe que publicou, em 1841, um estudo intitulado “The 
Geology of the neighbourhood of Lisbon” (Sharpe, 1841), para o qual, admite o pró-
prio autor, beneficiou dos contactos que teve e das muitas indicações que recebeu 
do próprio barão d’ Eschwege.

No estudo de Daniel Sharpe, é apresentada uma carta geológica (na publica-
ção consultada, a uma escala aproximada de 1/370 000) que, apesar de algumas im-
precisões geográficas e de datação das unidades geológicas identificadas, mostra, na 
região entre o Cabo Espichel e Sesimbra, a ocorrência de uma unidade de calcários, 
o “Espichel Limestone” (Calcários de Espichel), em camadas muito inclinadas, cerca 
de 45º a 70º para Norte e datada, em sentido lato, da Era Secundária. Esta unidade 
prolonga-se ainda para nascente, entre a região da Serra do Risco até às proximida-
des de Setúbal (correspondendo ao maciço da Arrábida). A norte desta unidade de 
calcários, na região nascente de Sesimbra e na própria Serra do Risco, está marcada 
na carta uma unidade constituída por arenitos avermelhados ferruginosos, por cal-
cários e margas “sulfurosas” designada de “Red Sandstone Formation” (Formação de 
Arenitos Vermelhos), também datada da Era Secundária. Nesta unidade é realçado o 
seu conteúdo mineral, com referência à ocorrência de níveis de lignito com enxofre, 
a norte do Cabo Espichel, perto da Aganheira (certamente o autor refere-se às Agun-
cheiras) e na região Este da praia de Cezimbra (hoje, a praia da Califórnia); também 
refere a existência de gesso, “explorado em alguma quantidade”, perto da aldeia de 
Sta Anna (Santana), hoje, a gesseira de Santana.

Ainda nesta carta geológica, a região norte do concelho de Sesimbra é ocu-
pada por unidades datadas da Era Terciária: na “Sª da Fagulha” (hoje monte da 
Faúlha, na Charneca da Cotovia) e numa faixa que se estende até Palmella e St. 
Ubes (Setúbal), a ocorrência de uma unidade designada de “Almada Beds” (Camadas 
de Almada) constituída por calcários arenosos e areias calcárias, margas e argilas; 
preenchendo toda a região central da península de Setúbal (região norte do conce-
lho de Sesimbra), a unidade “Upper Tertiary Sand” (Areias do Terciário superior), 
formada por areias finas e por areias e cascalhos grosseiros, onde é referida a ocor-
rência de gold-dust (pó de ouro), disseminado por toda a unidade mas explorado, 
algo extensivamente, apenas na zona costeira, junto à Adiça (no extremo norte do 
concelho de Sesimbra onde se conhece desde tempos árabes a exploração de ouro 
na mina da Adiça).

Para além destas unidades de rochas sedimentares, Daniel Sharpe assinala 
também, na extremidade oeste da praia de Cezimbra (hoje, a praia do Ouro), a única 
ocorrência de basaltos que encontrou a sul do Tejo.



125

Durante a segunda metade do século XIX, os trabalhos de cartografia geo-
lógica em Portugal assistiram a forte desenvolvimento, em particular devido à 
criação, em 1848, da Comissão Geológica (posteriormente, em 1857, designada de 
Comissão Geológica do Reino) e aos trabalhos de Carlos Ribeiro, Pereira da Costa 
e Nery Delgado, aos quais se junta, a partir de 1878, o geólogo Paul Choffat. Foi 
este geólogo, de origem suíça, mas que viveu e trabalhou em Portugal durante 
quase quatro décadas (de 1878 até à sua morte, em 1919), que publicou os pri-
meiros trabalhos de pormenor realizados na região de Sesimbra, com desenhos 
de cortes geológicos através do vale que ele próprio definiu de vallée typhonique 
(vale tifónico; in Choffat, 1882) e com a elaboração de duas cartas geológicas, 
publicadas em 1908 (Choffat, 1908). Uma, à escala 1/80 000, abrangendo a metade 
sul da Península de Setúbal e toda a cadeia da Arrábida até ao Espichel; outra, na 
escala 1/20 000, a "Carte des Environs de Cezimbra", onde o rigor e a precisão cien-
tífica são extraordinários (Fig. 1). Nesta carta de Sesimbra, Paul Choffat assinala a 
exploração de gesso na praia da Califórnia e a cerca de 700 m a SSE de Sant’Anna, 
onde, segundo o autor, em 1896, ainda se explorou gesso em subterrâneo no lugar 
das Boiças que, entretanto (na altura da publicação, em 1908), já tinha sido aban-
donada e já sem vestígios da exploração.

Figura 1. Imagem reduzida da carta geológica “Carte des Environs de Cezimbra” (carta dos arredores 
de Sesimbra), elaborada na escala original de 1/20 000 por Paul Choffat e publicada em 1908 (Choffat, 1908).
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3. Os locais de interesse geológico e as primeiras medidas de geocon-
servação em Sesimbra

O reconhecimento de que a região de Sesimbra, bem como de toda a região da 
Arrábida, era merecedora de um estatuto que conferisse protecção ao seu patrimó-
nio natural, surge indiscutivelmente com a criação do Parque Natural da Arrábida 
(PNA), pelo Decreto-Lei 622/76, de 28 de julho, cuja classificação “visou proteger os 
valores geológicos, florísticos, faunísticos e paisagísticos locais, bem como testemunhos 
materiais de ordem cultural e histórica”. Do ponto de vista da geologia, este interesse 
“… traduz-se nos acidentes de relevo, nos aforamentos rochosos, em especial dos cal-
cários brancos do Sul e os cinzentos do Norte, e na existência da conhecida brecha da 
Arrábida”. No entanto, com a criação do PNA, não foi identificado qualquer local em 
concreto que exibisse manifesto interesse geológico e, portanto, nenhum local de 
interesse foi objecto de reconhecimento e classificação formal. Algum tempo antes, 
a Lei 9 de 1970 de 19 de Junho já previa a criação de “Reservas geológicas - áreas onde 
formações geológicas, pelo seu interesse científico e educativo, devam ser defendidas de 
qualquer exploração ou ocupação.” mas, da mesma forma, nenhum local mereceu a 
atribuição deste estatuto.

Somente dois anos após a criação do PNA, em 14 de Junho de 1978, é desco-
berta, quase por acaso, na sequência de um desmonte de rocha em pedreira muito 
próxima, uma cavidade cársica que viria a assumir o nome de Gruta do Zambujal. 
Esta gruta seria visitada pela primeira vez, do ponto de vista científico e técnico, 
ainda nesse mês de Junho de 1978, por uma equipa que incluía o geólogo Georges 
Zbyszewski e o engenheiro de minas Octávio da Veiga Ferreira, ambos dos Servi-
ços Geológicos de Portugal, e o engenheiro de minas Raúl Pinto Rodrigues, então 
vereador da Câmara Municipal de Sesimbra. Na sequência de alguma investigação 
e caracterização, a Gruta do Zambujal veio a obter estatuto de sítio classificado de 
interesse espeleológico, pelo Decreto-Lei 140/79 de 21 de Maio que diz, explicita-
mente:“A gruta do Zambujal, no concelho de Sesimbra, recentemente descoberta numa 
pedreira e considerada espectacularmente bela, ímpar no que concerne as formações 
litoquímicas e apresentando tipos raros, em tamanho, profusão e desenvolvimento, que 
se julga não haver em todo o território nacional outra cavidade conhecida que, neste 
aspecto, a ultrapasse, corre sérios riscos de se perder em virtude da desclimatização, 
derrocadas e extracção de material. Torna-se, assim, urgente proceder à respectiva clas-
sificação e delimitação da sua área de protecção, a fim de evitar tais riscos.”

O mesmo DL classifica, no Artigo 1.º “A gruta do Zambujal e respectiva área 
de protecção constituem um sítio classificado, com interesse espeleológico, nos termos 
do n.º 5 do artigo 1.º (erro do DL, pois trata-se do artigo 2º) do Decreto-Lei 613/76, 
de 27 de Julho.” Este nº 5 do Artº 2º do DL 613/76 refere “Lugares, sítios, conjuntos e 
objectos classificados. - Onde se propõe a definição de áreas e medidas indispensáveis à 
salvaguarda paisagística de determinadas ocorrências naturais e/ou construídas de in-
teresse cultural, científico, técnico ou outros, tais como povoações, aglomerados rurais, 
estações arqueológicas, ruínas, acidentes orográficos característicos, penedos, árvores 
isoladas ou em grupos e comunidades ecológicas características.”
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Esta formalização, através de classificação em diploma legal, do especial in-
teresse de um sítio geológico ocorrida com a publicação do Decreto-Lei 140/79 foi 
a primeira iniciativa tomada com vista à protecção e conservação de georrecursos 
culturais em Sesimbra. No entanto, recentemente, no âmbito da revisão do regime 
jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade (Decreto-Lei n.º 242/2015 
de 15 de Outubro), o sítio classificado da Gruta do Zambujal foi identificado como 
devendo ser, no prazo de dois anos, objeto de reclassificação na tipologia de monu-
mento natural, passado o qual, o incumprimento determinaria a perda do estatuto 
conferido pelo Decreto-Lei n.º 613/76. À data da elaboração deste trabalho, não há 
informação sobre se tal reclassificação foi cumprida, impedindo assim a perda do 
estatuto de local classificado.

4. As jazidas de pegadas de dinossáurios e os três geomonumentos em 
Sesimbra

O sítio com interesse geológico na região de Sesimbra conhecido há mais 
tempo, certamente há muitos séculos, é sem dúvida a jazida de pegadas de di-
nossáurios da Pedra da Mua, associada à lenda da aparição de Nossa Senhora do 
Cabo. Das várias versões da lenda de N. Srª do Cabo Espichel, com algumas pe-
quenas variantes, a mais conhecida conta que N. Srª terá aparecido a uma idosa da 
Caparica e a um idoso de Alcabideche que, tendo visto uma luz intensa a brilhar 
sobre o Cabo, aí se terão deslocado para verificarem a proveniência de tal luz. Ao 
chegarem ao destino viram (ou sonharam) N. Srª, com o Menino ao colo, montada 
numa mula gigante que, guiada por dois anjos, teria subido até ao topo da arriba 
pondo N. Srª e o Menino a salvo do temporal no mar. A prova de tal aparição es-
tava registada nas rochas da arriba onde se viam marcadas as enormes pegadas da 
mula, no seu percurso até ao topo, transportando N. Srª e o Menino. 

Embora seja apontado o ano de 1410 para surgimento desta versão da lenda 
de N. Srª do Cabo (Serrão, 1981), não é possível afirmar com precisão a data, nem 
do aparecimento da imagem de N. Srª nem da origem da referida lenda. No entanto, 
a primeira referência escrita às romarias cristãs ao Cabo Espichel encontra-se num 
documento da Chancelaria de D. Pedro I datada de 1366 e que menciona a “Romeria 
a sancta maria do cabo” (Pato, 2008). Já em 1428, numa doação ao Convento de S. 
Domingos de Lisboa a “ermida (da memória) e Logar de Sancta Maria da Pedra da 
Mua” (Pato, op. cit.), encontra-se a primeira referência escrita ao próprio sítio da 
Pedra da Mua.

Por falta de dados sobre a evolução da origem desta lenda não se sabe ao cer-
to se as pegadas de dinossáurio terão de facto, ou não, estado na sua origem (Serrão, 
1981). As marcas de invertebrados atribuídas a Rhizocorallium frequentes nos níveis 
estratigráficos do Jurássico superior da região de Sesimbra, com uma clara forma 
de ferradura, também poderiam, eventualmente, ter estado na origem desta lenda 
(Lockley et al., 1994b). E esta hipótese responderia às interrogações de Serrão (1981, 
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pg. 4) que estranha o facto de “...nunca, através dos séculos, quaisquer peregrinos, ou 
simples curiosos, terem notado quanto diferem das pegadas de uma mula ou “jumen-
tinha”, na forma e dimensões, as que estão impressas nas rochas...”. Não obstante, 
como a laje está repleta de pegadas de grandes dimensões que se vêem bem desde 
longe, nomeadamente desde o topo da arriba que limita a norte a Baía dos Lagos-
teiros, e porque tais tamanhos não se adequavam a qualquer animal conhecido na 
época, a explicação do inexplicável através de uma ligação ao sagrado parece ser o 
mais provável.

A compreensão deste registo surgiu muito recentemente, no início da década 
dos anos 70 do século XX, quando a interpretação destas pegadas foi feita do ponto 
de vista científico. Antunes (1976) refere que em Agosto de 1971, deslocando-se à 
Praia dos Lagosteiros, atendendo à solicitação de Eduardo Serrão e de Luiz Salda-
nha, verificou “...a presença de espectacular conjunto de pistas de dinossáurios, bem 
impressas nas lajes do Jurássico terminal (Portlandiano B, segundo Ramalho, 1971) 
que limitam, a Sul, a enseada de Lagosteiros (figs. 1 e 2)”. Antunes (1976) atribuiu os 
icnitos da Pedra da Mua a saurópodes. Estes rastos também foram referidos, por 
exemplo, por Dantas (1987, 1990), Ramalho (1988) e Santos (1990). Quando procura-
vam, no topo da arriba que limita a norte a baia de Lagosteiros, um local favorável 
para se obterem boas fotografias das recém-descobertas pegadas de dinossáurio na 
laje da Pedra da Mua, foi assinalada outra ocorrência de pegadas de dinossáurio por 
Maria Georgina Saldanha. Assim, no ano de 1971 são identificados os geossítios da 
Pedra da Mua (Jurássico superior) e de Lagosteiros (Cretácico inferior) e em 1976 é 
publicado o trabalho que descreve em pormenor a jazida de Lagosteiros e que faz 
referência à existência de pegadas de saurópodes na Pedra da Mua (Antunes, 1976).

Posteriormente, foram desenvolvidos estudos icnológicos adicionais e de 
pormenor nestas duas jazidas. Na jazida da Pedra da Mua foram descritos trilhos de 
saurópodes e de terópodes em oito camadas; na jazida de Lagosteiros, foram iden-
tificados dois níveis que se encontram na base da arriba, ao nível da baía (comuni-
cação pessoal de José Luis d’Orey, 1996) e reconhecida a existência de uma pista de 
um ornitópode na camada do topo da arriba (e.g. Lockley et al., 1992, 1994a,b; Meyer 
et al., 1994; Santos, 2008; Santos et al., 1992, 2013; Castanera et al., 2012, 2014, 2016; 
D’Orazi Porchetti et al., 2016).

Também no início da década de 70 do século XX, um terceiro local com pe-
gadas de dinossáurio foi descoberto durante os trabalhos de extracção de brita na 
Pedreira do Avelino, situada na povoação de Zambujal de Cima. Nessa época, os 
blocos de calcário eram extraídos manualmente, por camadas, e os blocos que apre-
sentavam pegadas eram especialmente difíceis de retirar. Mais tarde, percebeu-se 
que o peso dos dinossáurios na sua passagem deformou o sedimento mole que deu 
origem às camadas de calcário e que, na base da camada com as pegadas, se for-
maram saliências que entraram na superfície da camada inferior tendo ficado nela 
cravadas, o que provocava um travamento no deslizamento da mesma, criando difi-
culdades acrescidas aos trabalhadores da pedreira. Os blocos que evidenciavam pe-
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gadas de animais desconhecidos e que fizeram aumentar o esforço físico dos operá-
rios eram, naturalmente, alvo de conversa entre todos. Depois de extraídos, os blocos 
de calcário eram encaminhados para uma serração, situada ao lado da pedreira, onde, 
recém-chegado do serviço militar, ainda antes do 25 de Abril de 1974, trabalhava o 
jovem Anselmo Apolinário Raimundo, cujo testemunho é a fonte deste relato: pe-
rante as pegadas que tinham acabado de pôr de novo à luz do dia e sabendo que, pela 
Pedra da Mua no Cabo Espichel, andava o Prof. Miguel Telles Antunes, procurou-o e 
pediu-lhe que se deslocasse à Pedreira do Avelino. De acordo com a memória de An-
selmo Raimundo, foi Miguel Telles Antunes que procedeu à interpretação científica 
e identificou as pegadas como pertencendo a dinossáurios saurópodes. O Prof. Telles 
Antunes, que era uma pessoa estimada pela população local pela sua pedagogia, 
empoderou aqueles operários, conversando com eles sobre a formação das diferentes 
camadas de calcário, a formação das pegadas, que tipo de animais eram os sauró-
podes, como era a Terra na época da formação daqueles icnofósseis, que fenómeno 
geológico fez elevar a laje e em que altura é que tal fenómeno aconteceu e, muito 
importante, sobre a relevância da conservação da laje. Ou seja, sensibilizou aqueles 
operários e a população local sobre a importância da geoconservação daquele sítio 
para a sua própria identidade cultural. Só assim foi possível parar o desmonte da laje 
de calcários e a sua transformação em brita, transferindo essa extracção para outras 
camadas ao lado e abaixo daquela. A ocorrência da revolução de Abril de 1974 terá 
contribuído também, para que o proprietário, Avelino Canteiro, aceitasse manter o 
pouco que restou daquilo que Anselmo Raimundo diz ter sido uma enorme laje cheia 
de trilhos. Presentemente é possível ainda ver as marcas da extracção de blocos na 
base da camada, bem como a serração, ainda em laboração.

Desde logo o estudo científico desta ocorrência foi protagonizado por Miguel 
Telles Antunes e por Miguel Magalhães Ramalho e os resultados dos primeiros es-
tudos surgiram na década de 80 do século XX (Antunes, 1981, 1990; Ramalho, 1988). 
Mais tarde, Lockley & Santos (1993) assinalaram a existência de quatro camadas 
com pegadas de dinossáurio em cerca de 9 metros da sequência estratigráfica visível 
na Pedreira do Avelino e, desde então, têm sido publicados inúmeros trabalhos quer 
de índole científica quer de divulgação dos conteúdos científicos relativos aos estu-
dos destas três jazidas: Pedra da Mua, Lagosteiros e Pedreira do Avelino.

Os diversos trabalhos publicados sobre os sítios com pegadas de dinossáurio 
no concelho de Sesimbra confirmaram o seu interesse científico, bem como o seu 
potencial valor didáctico, cultural, estético e turístico, e justificaram a sua classifi-
cação como bens do património natural a proteger e valorizar. O processo legal que 
permitiu a sua classificação como Monumento Natural (Decreto nº 20/97 de 7 de 
Maio) foi o resultado da iniciativa e da perseverança de António Marcos Galopim 
de Carvalho, na altura Director do Museu Nacional de História Natural da Univer-
sidade de Lisboa. De facto, as sinergias que conseguiu agregar em torno desta causa 
conduziram ao reconhecimento e salvaguarda dos valores intrínsecos a este tipo de 
património natural.
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O Monumento Natural da Pedra da Mua, o Monumento Natural de Lagostei-
ros e o Monumento Natural da Pedreira do Avelino, apesar de terem sido reconheci-
dos como excepcionais valores naturais não renováveis do património geológico do 
concelho de Sesimbra, estiveram muitos anos sem a atenção merecida que garantis-
se a sua conservação, valorização e divulgação (Fig. 2). Esta tendência foi invertida 
quando a autarquia de Sesimbra, em colaboração com instituições que promovem 
o conhecimento e a divulgação científica, começou a promover diversas acções, 
contribuindo para o forte incremento de boas práticas geoconservacionistas. De 
facto, ao longo dos anos, no território de Sesimbra, têm vindo a ser identificados e 
inventariados vários locais com especial interesse geológico (geossítios) e com re-
levância científica, didáctica e cultural (georrecursos culturais), que têm justificado 
a adopção de diversas medidas e estratégias com vista à sua geoconservação que, 
ainda assim, carecem de serem completadas. 

    

5. O Geocircuito de Sesimbra

Entendendo-se a cultura como elemento de identificação de uma comunida-
de e, considerando a notável variedade, quantidade e riqueza do património natural 
da região de Sesimbra e o potencial do mesmo em termos científicos, pedagógicos e 
turísticos, ao nível da autarquia de Sesimbra houve capacidade de agregar sinergias, 
esforços, vontades e interesses, de diversas instituições, considerando-se fundamen-
tal fomentar medidas de geoconservação destes sítios. Desta forma, foram lançadas 
as bases para a criação de um roteiro com os georrecursos culturais que se estendem 
ao longo de quase todo o território do Concelho, ou seja, um Geocircuito que, entre 

Figura 2.
O Monumento Natural da Pedreira do Avelino (Zambujal de Cima, Sesimbra), em 2011, 

ainda se encontrava num contexto de uma pedreira desactivada e sem recuperação paisagística
e o registo paleontológico ali preservado era, então, apenas compreensível para alguns, poucos, 

visitantes conhecedores do local e dos assuntos relativos à Geologia e à Paleontologia.
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outros objectivos, permitisse uma efectiva valorização e divulgação do património 
natural, promovesse o conhecimento e assegurasse a defesa deste património pelas 
futuras gerações, promovendo Sesimbra junto da comunidade académica como pólo 
de investigação e pudesse servir de elemento importante de atractividade turística 
do Concelho de Sesimbra.

Assim, a Câmara Municipal de Sesimbra em colaboração e com o apoio cien-
tífico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, do 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Universidade de Lisboa, do Par-
que Natural da Arrábida e de outras entidades locais, ao longo dos últimos anos 
tem vindo a desenvolver várias iniciativas que, resumidamente, se podem descrever.

Em 2007, surgiram os percursos pedestres “PR1-SSB - Chã dos Navegantes” 
e “PR2-SSB – Maravilhas do Cabo”, com a criação de acessos, interpretação e di-
vulgação, nomeadamente através da colocação de painéis interpretativos (Fig. 3A). 
Estes percursos incluem no seu roteiro dois Monumentos Naturais: as jazidas de 
icnofósseis de Pedra da Mua e de Lagosteiros.

Ainda em 2007, e no âmbito do processo de revisão do Plano Director Mu-
nicipal, promoveu-se a inventariação, localização e interpretação dos georrecursos 
culturais do concelho (Caetano et al., 2007).

Em 2008, surgiu o percurso pedestre “PR3-SSB - Rota de Cezimbra”, com 
passagem pela Gesseira de Santana onde foi colocada uma mesa de interpretação 
(Fig. 3B). Para os três percursos criados foram produzidos folhetos explicativos do 
património e, em 2012, procedeu-se à reedição dos painéis dos PR’s 1 e 2 e melhoria 
da sinalização das rotas.

Figura 3.
A: Versões reeditadas em 2012 dos painéis interpretativos que fazem parte dos percursos 

pedestres “PR1-SSB - Chã dos Navegantes” e “PR2-SSB – Maravilhas do Cabo”. B: Painel da mesa 
de interpretação da Gesseira de Santana incluída no percurso “PR3-SSB - Rota de Cezimbra".

A

B
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Em 2011 foi apresentada pela autarquia de Sesimbra uma candidatura à 
ADREPES (Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal), fi-
nanciada pelo PRODER – LEADER+, para a reabilitação ambiental da Pedreira do 
Avelino e musealização do Núcleo Interpretativo do Monumento Natural da Pe-
dreira do Avelino. A candidatura à ADREPES foi aprovada e, já em 2012, a antiga 
pedreira abandonada (Fig. 2) foi objecto de requalificação e o lugar inóspito e cada 
vez mais encoberto pela vegetação natural tornou-se num exemplo de sucesso na 
recuperação de uma paisagem modificada pela exploração dos recursos naturais 
(Caetano et al., 2016; Pólvora et al., 2014; Reis et al., 2017; Santos et al., 2015, 2016, 
2017). O projecto aprovado permitiu o saneamento da vegetação e a movimenta-
ção de terras, a melhoria de acessos, a criação de espaços de estacionamento, a 
construção de uma plataforma, em material plástico compósito 100% reciclado, para 
observação das pistas de saurópodes, e a colocação de painéis interpretativos bi-
lingues que permitem a visita autónoma de públicos muito diversificados (Fig. 4). 
Garantiu-se igualmente a acessibilidade e mobilidade a 100% a todos os visitantes 
cumprindo-se também uma das exigências da candidatura. Hoje em dia, este geos-
sítio é um ponto de partida privilegiado para a descoberta do património geológico 
e dos georrecursos culturais de Sesimbra.

Figura 4.
O Núcleo Interpretativo do Monumento Natural da Pedreira do Avelino oferece espaços

de estacionamento, acessibilidade e mobilidade a 100% a todos os visitantes e painéis interpretativos 
bilingues com a divulgação de conteúdos científicos que podem ser compreendidos in situ.



133

O Geocircuito de Sesimbra (www.museusesimbra.pt/geocircuito), criado em 
2013, apresenta os geossítios que foram inventariados e agrupados em função da 
respectiva escala, de acordo com a classificação proposta por Galopim de Carvalho 
(1998) que considera três tipos de geomonumentos (Fig. 5):

1) ao nível da paisagem, inclui áreas à escala quilométrica, observáveis a par-
tir de pontos privilegiados de observação (e.g. miradouros);

2) ao nível do sítio, refere-se a áreas à escala hectométrica, geralmente sus-
cetíveis de delimitação e nas quais é possível circular no seu interior observando 
diferentes aspetos e pormenores;

3) ao nível do afloramento, refere-se a ocorrências de menor dimensão, à 
escala decamétrica e muito localizadas.

Para cada local é apresentada uma breve descrição e são indicados os tipos e 
graus de interesse (científico, didáctico e cultural), a existência de estatuto de prote-
ção, o grau de vulnerabilidade a fenómenos naturais e à ação antrópica e a indicação 
do tipo de acessibilidade. No quadro apresentado em anexo (Anexo 1), apresenta-se 
o inventário (exaustivo no presente momento, mas nunca concluído) dos geossítios 
considerados como georrecursos culturais e integrados no Geocircuito de Sesimbra.

Da lista de geossítios inventariados é importante realçar que três deles se 
encontram classificados como Monumento Natural desde 1997 (as jazidas da Pedra 
da Mua, de Lagosteiros e da Pedreira do Avelino) e que, tendo em atenção a im-
portância desta classificação formal, a Câmara Municipal de Sesimbra, no âmbito 
da revisão do Plano Director Municipal, prevê a classificação de âmbito local de 
outros cinco geossítios: Praia da Foz, Diatomitos da Amieira, Gesseira de Santana, 
Conglomerados intraformacionais do Alto da Califórnia e Conglomerados do Porto 
do Concelho.

Para além dos geossítios listados no Anexo 1, um vasto conjunto de grutas, 
lapas e outras cavidades cársicas que se encontram abundantemente na região de 
Sesimbra, na sua maioria identificadas, inventariadas e exploradas no seguimen-
to de trabalhos de investigação espeleológica desenvolvidos por uma ONGA local 

Figura 5.
A plataforma informática do Geocircuito de Sesimbra que continua a incorporar dados, 

disponibiliza um mapa interactivo, imagens e textos explicativos sobre os geossítios 
e a acessibilidade aos mesmos, bem como ligações a páginas web de referência.
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(NECA – Núcleo de Espeleologia da Costa Azul) e que são, também, locais de re-
conhecido interesse geológico, foram igualmente incluídos no mapa interactivo do 
Geocircuito.

Do ponto de vista do património natural não geológico, o Espaço Interpreta-
tivo da Lagoa Pequena/Lagoa de Albufeira que enquadrando uma Zona de Proteção 
Especial para Aves, torna acessível ao público uma das mais importantes zonas de 
circulação e nidificação de aves da Europa, foi também considerado como elemento 
a integrar o Geocircuito de Sesimbra. Esta é uma área com aproximadamente 1,3 
km2 que se encontra vedada e que compreende a Lagoa Pequena e o terreno ala-
gado limítrofe, denominado Lagoa da Estacada, a zona mais sensível do ponto de 
vista ecológico. A área de visita é definida por dois percursos e três observatórios. A 
grande diversidade de habitats e condições de abrigo, alimentação e nidificação para 
aves aquáticas, residentes e migratórias, são condições que levaram à integração 
obrigatória deste espaço no roteiro de birdwatching em Portugal. 

Numa perspectiva mais alargada de divulgação do património de Sesimbra, 
fazendo incluir outros elementos para além dos referentes ao património natural, 
acrescente-se que foram também incluídas no Geocircuito de Sesimbra duas esta-
ções arqueológicas classificadas como imóveis de interesse público e contempladas 
na candidatura da Arrábida a Património Mundial da UNESCO como valores de 
cariz excepcional: a Lapa do Fumo e a Roça do Casal do Meio.

Acrescente-se que o Monumento Natural da Pedreira do Avelino fica junto a 
uma estação arqueológica do Calcolítico e a um antigo forno de cal datado da pri-
meira metade do século XX e que, neste contexto, a sua valorização e interpretação 
configurou-se como um objectivo estratégico do Museu Municipal na promoção 
do Património cultural do Concelho, permitindo proporcionar visitas integradas a 
diferentes tipos de património a um público tão vasto quanto possível.

Numa perspectiva de desenvolvimento do Geocircuito de Sesimbra, o qual 
mereceu em 2013 a Menção Honrosa do Prémio de Geoconservação atribuída pela 
PROGEO – Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, 
tem-se conseguido dar continuidade à valorização e divulgação do património natu-
ral (Quadro 1), e pretende-se valorizar, num futuro próximo, um conjunto de sítios 
já inventariados no Concelho de Sesimbra (Quadro 2). É fundamental prosseguir-se 
com o trabalho em curso e cumprir as novas etapas para que o Geocircuito de Se-
simbra corresponda, o mais integralmente possível, aos objectivos que são intrínse-
cos à sua concepção e à sua musealização.
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Quadro 1 - Lista de geossítios interpretados e intervencionados

Geossítio Intervenções concluídas

Monumento Natural da Pedra da Mua Sinalética + Painéis interpretativos + criação e inserção 
em PR (2SSB) + varandim de protecção

Monumento Natural dos Lagosteiros Sinalética + Painéis interpretativos + criação e inserção 
em PR (2SSB)

Chã dos Naveganteas Sinalética + Painéis interpretativos + criação e inserção 
em PR (1SSB)

Gesseira de Santana Sinalética + Painéis interpretativos + inserção em PR 
(3SSB) (em processo de requalificação)

Núcleo Interpretativo do Monumento Natural da
Pedreira do Avelino

Obras + acessos + estacionamento + Sinalética + Painéis 
interpretativos

Quadro 2 - Lista dos geosítios inventariados que se pretendem
classificar e valorizar num futuro próximo

Sitio Necessidades identificadas

Risco - Falésia Sinalética + Painel interpretativo

Terras do Risco - polje Sinalética + Painel interpretativo

Conglomerados Intraformacionais 
do Alto da Califórnia

Classificação ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2015  22 de Junho+ Sinaléti-
ca + Painel interpretativo 

Dobras do Porto de Abrigo de 
Sesimbra

Sinalética + Painel interpretativo

Filão da Praia do Ouro - Sesimbra Sinalética + Painel interpretativo

Marmitas de Gigante da Ribeira do 
Risco

Classificação ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2015 22 de junho  + Painel 
interpretativo

Plataforma do Cabo Espichel Painel interpretativo

Praia da Foz Painel interpretativo

Baia dos Lagosteiros (PR2) Painel interpretativo

Gruta do Frade Passadeira para visitação limitada para a investigação e divulgação

Centro interpretativo do Geocircuito 
de Sesimbra in Centro de Interpre-
tação do Património Rafeal Monteiro

Criação de acessibilidades físicas e/ou visitas virtuais a todos ao geossí-
tios

O Geocircuito de Sesimbra sendo um projecto de inventariação, caracteriza-
ção, interpretação e divulgação do património geológico de Sesimbra tem efectiva-
mente contribuído para a implementação de estratégias de geoconservação e, tam-
bém, para a aproximação da população do concelho a um tipo de património natural 
que geralmente é pouco divulgado e, naturalmente, mal compreendido. Também é 
importante salientar que os operadores turísticos ao incluírem alguns destes locais 
nos percursos oferecidos e ao promoverem boas práticas ambientais e geoconserva-
cionistas, têm sido agentes essenciais para o sucesso destas estratégias.
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6. Conclusões e o futuro (próximas medidas)

Alguns dos designados georrecursos culturais que se encontram na região 
de Sesimbra, usufruem já de estatuto de protecção na medida em que se encontram 
em áreas classificadas da Rede Nacional de Áreas Protegidas (e.g. Parque Natural 
da Arrábida), alguns até com classificação de Monumento Natural. Outros estão 
abrangidos por instrumentos de gestão territorial (e.g. POOC Sintra-Sado) ou em 
áreas sujeitas a condicionantes de ocupação do solo (e.g. em áreas designadas no 
âmbito da Rede Natura 2000); outros, ainda, não gozam de qualquer estatuto de 
proteção (Pólvora et al., 2014). Por outro lado, e independentemente das medidas 
de protecção que resultem da classificação dos diferentes locais, é importante re-
ferir que a classificação formal constitui um forte contributo para a valorização do 
património natural, na medida em que promove a sua divulgação e o consequente 
reconhecimento pelo público em geral da sua existência (Caetano et al., 2007). Com 
a identificação, inventariação e quantificação dos georrecursos culturais em Sesim-
bra materializada nos inúmeros trabalhos, de diversos autores, que deram origem à 
implementação do Geocircuito de Sesimbra, vêem-se cumpridas as primeiras etapas 
de estratégias de geoconservação preconizadas por Brilha (2005). A etapa seguinte, 
de classificação, já foi igualmente conseguida no caso dos três monumentos natu-
rais e da Gruta do Zambujal.

Musealizado/interpretado o Monumento Natural da Pedreira do Avelino, 
concebido, construído e disponível para o público o Geocircuito online, e a APP do 
Guia Interactivo do Património Cultural, está presentemente a decorrer, em sede 
de revisão do PDM, o processo de classificação dos locais propostos enquanto se 
aguarda a aprovação da Candidatura do projecto True Senses – Interpretação e aces-
sibilização do Património. Enquanto isso, pretende-se dar continuidade à interpre-
tação e musealização dos diferentes locais, com prioridade para os geossítios classi-
ficados: através da elaboração de conteúdos diferenciados para serviços educativos 
e público em geral; com a produção de materiais que, para alguns sítios, com vista 
à sua conservação, permitam apenas a visita virtual, por meios digitais e, principal-
mente, pelo alargamento do âmbito dos serviços educativos ao património natural, 
entendendo-se a educação como o principal pólo de valorização e conservação do 
Património.

A mais recente legislação sobre o regime jurídico da revelação e do aprovei-
tamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, a Lei nº 54/2015 
de 22 de Junho, regula no nº 3 do artigo 1º “a qualificação como recursos geológicos 
dos bens que apresentem relevância geológica, mineira ou educativa, com vista à sua 
proteção ou aproveitamento, sem prejuízo das demais qualificações ao abrigo dos regi-
mes relativos à conservação da natureza e ao património cultural.” e, no nº 2 do artigo 
5º, integra estes recursos no domínio público do Estado (nº 2 do artigo 5º: “Integram 
ainda o domínio público do Estado os recursos geológicos a que se refere o n.º 3 do 
artigo 1.º...”). Desta forma, de modo a garantir esta inclusão no domínio público, 
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importa identificar e classificar as ocorrências geológicas com relevância geológica, 
mineira ou educativa de modo a que possam formalmente beneficiar da protecção 
conferida por esse estatuto. Na impossibilidade de promover uma classificação de 
âmbito nacional a cada local com interesse geológico no território de Sesimbra, 
já inventariadas no Geocircuito, a medida mais eficaz para conseguir este objeti-
vo seria o de incluir esse reconhecimento/classificação em sede de instrumento de 
gestão territorial, ou seja, no âmbito do plano director municipal para Sesimbra 
e, dessa forma, esta lista de georrecursos culturais, à semelhança de outros bens 
patrimoniais do concelho, passar a ser explicitamente assinalada geograficamente, 
descrita e regulamentada. Assim, no âmbito do domínio público, garantido pela Lei 
nº54/2015, as etapas seguintes de uma eficiente estratégia de geoconservação, a 
valorização, a divulgação e a monotorização já poderiam igualmente ser objecto de 
desenvolvimento e de concretização plena.

Para além da promoção com as escolas, das visitas organizadas regulares, da 
criação de roteiros virtuais e meios de interpretação, alguns virtuais, outros físicos 
junto aos geossítios, e da promoção turística em colaboração com os operadores 
turísticos, o eixo de estratégia de valorização do Património Natural continuará a 
passar pela estreita colaboração com as Universidades e instituições de investigação 
científica. Dada a relevância, quantidade e diversidade do património Natural de 
Sesimbra, a investigação, valorização e a acessibilização do Património Geológico, 
constituem um dos eixos estratégicos e prioritários do desenvolvimento sustentável 
do concelho.
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Anexo 1.
Inventário dos geossítios considerados como georrecursos culturais do conce-

lho de Sesimbra e integrados no Geocircuito (www.museusesimbra.pt/geocircuito/).
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GEOcircuito de Sesimbra

Designação do Local Breve descrição Interesse Estatuto de protecção 
/ vulnerabilidade

Georrecursos culturais a nível da paisagem

Plataforma do Cabo 
Espichel e Chã dos 
Navegantes

Acesso livre
Acessibilidade condi-
cionada para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

Trata-se de uma extensa plataforma, 
com cotas próximas dos 150 m, que 
se estende até às proximidades de 
Sesimbra, onde atinge altitudes mais 
elevadas, da ordem dos 200-220 m, 
cuja aplanação parece correspon-
der a uma superfície de abrasão 
marinha, ocorrida, provavelmente, 
há cerca de 2 a 1,8 M.a.
Interesse científico: elevado.
A Chã dos Navegantes apresenta-se 
como um nível aplanado, entalhado 
na escarpa rochosa do litoral meri-
dional do Cabo Espichel, que corres-
ponde a antigo terraço marinho ou 
praia levantada.

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
médio
Interesse cultural: 
elevado

Local abrangido por: 
PNA, POOC Sintra-Sa-
do, Rede Natura 2000, 
ZPE.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: alta
- à acção humana: 
baixa

Baía dos Lagosteiros

Acesso livre
Acessibilidade condi-
cionada para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

Na baía de Lagosteiros encontra-se a 
passagem, em sequência pratica-
mente contínua, de estratos do 
Jurássico para o Cretácico. Este local 
é um dos melhores do país para ob-
servação deste limite estratigráfico.

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
baixo

Local abrangido por: 
PNA, POOC Sintra-Sa-
do, Rede Natura 2000, 
ZPE.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: média
- à acção humana: 
baixa

Jazida de pegadas de 
dinossáurio da Pedra 
da Mua

Acesso livre
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

No flanco sul da enseada de 
Lagosteiros, em lajes de calcários 
do Jurássico superior (± 150 M.a.) 
encontra-se a jazida de pegadas 
de dinossáurios da Pedra da Mua. 
Nesta jazida encontram-se vários 
conjuntos de trilhos deixados por di-
nossáurios saurópodes (quadrúpedes 
e herbívoros) e terópodes (bípedes 
e carnívoros). Alguns destes trilhos 
estarão na origem da lenda de Nossa 
Senhora do Cabo, vinda da Idade 
Média (pelo menos desde o séc. 
XIII).

Interesse científico:
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
elevado

Monumento Natural 
(Dec. 20/97 de 7 de 
Maio). Local abrangido 
por: PNA, POOC Sin-
tra-Sado, Rede Natura 
2000, ZPE.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: alta
- à acção humana: 
média

Vale tifónico de 
Sesimbra

Acesso livre
Acessibilidade 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

As escarpas rochosas que se percor-
rem ao longo da costa meridional 
de Sesimbra, desde a região do Cabo 
Espichel, são bruscamente interrom-
pidas pelo vale tifónico de Sesimbra. 
A evolução desta estrutura pro-
moveu a ascensão a níveis menos 
profundos da crosta e, finalmente, a 
exposição à superfície, da unidade 
Margas de Dagorda - argilas mar-
gosas e salíferas. A formação de um 
vale neste local deve-se, portanto, 
ao afloramento destes materiais que, 
por oferecerem menor resistência 
à erosão do que as rochas calcárias 
envolventes, foram muito mais 
facilmente removidas por acção dos 
agentes de erosão meteóricos (prin-
cipalmente chuvas e ventos).

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
médio

Sem estatuto de pro-
tecção.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: baixa
- à acção humana: 
baixa
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Designação do Local Breve descrição Interesse Estatuto de protecção 
/ vulnerabilidade

Georrecursos culturais a nível da paisagem

Serra do Risco

Acesso livre. Dada 
a sua localização 
recomenda-se apenas 
a visita no âmbito de 
visitas organizadas e 
guiadas
Acessibilidade condi-
cionada para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

A arriba da Serra do Risco constitui, 
o ponto mais alto da costa continen-
tal portuguesa (380 m, no Píncaro) 
e a escarpa litoral calcária mais 
elevada da Europa. O seu aspecto 
distinto, especialmente quando 
observado de perfil, levou Sebastião 
da Gama a descrever a Serra do 
Risco desta forma: A serra tem o ar 
de uma onda que avança impetuosa e 
subitamente estaca e se esculpe no ar; 
é uma onda de pedra e mato, é o fóssil 
de uma onda.

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
médio
Interesse cultural: ele-
vado (associação com 
trabalhos de Sebastião 
da Gama)

Local abrangido por: 
PNA, POOC Sintra-Sa-
do, Rede Natura 2000.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: alta
- à acção humana: 
média (acção de reben-
tamentos de pedreiras)

Polje do Risco

Acesso livre
Acessibilidade condi-
cionada para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

No flanco nordeste da Serra do Risco 
encontra-se uma zona em depressão, 
as Terras do Risco, que corresponde 
a uma estrutura geológica particular 
com o nome de “vale interior” ou 
polje que corresponde a uma ampla 
depressão com fundo aplanado que 
se forma tipicamente em regiões 
calcárias devido à carsificação (dis-
solução) dessas rochas por acção da 
água. Frequentemente, estas depres-
sões ficam preenchidas por terrenos 
aluvionares, muito férteis, como é o 
caso das Terras do Risco.

Interesse científico: 
médio
Interesse didáctico: 
médio
Interesse cultural: 
médio

Local abrangido por: 
PNA, Rede Natura 
2000.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: baixa
- à acção humana: 
baixa

Arriba Fóssil da 
Costa de Caparica

Acesso livre
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

A Arriba Fóssil da Costa de Caparica 
estende-se desde a região da Trafa-
ria até à praia da Foz, no Concelho 
de Sesimbra. Parte desta extensão 
corresponde a uma arriba fossilizada 
por estar afastada da acção erosiva 
do mar por uma planície litoral que 
se estende até um pouco a sul da 
Fonte da Telha.

Interesse científico: 
médio
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
médio

Área de Paisagem Pro-
tegida da (DL 168/84 
de 22 de Maio). Local 
abrangido por: POOC 
Sintra-Sado, Rede 
Natura 2000.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: média
- à acção humana: 
média

Georrecursos culturais a nível do sítio

Jazida de pegadas 
de dinossáurio de 
Lagosteiros

Acesso livre
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

Datada do Cretácico inferior (± 135 
M.a.), constitui um dos conjuntos 
mais interessantes do Cretácico da 
Europa e o único desta idade em 
Portugal. Nesta jazida revelam-
-se pistas de terópodes (bípedes 
carnívoros) e uma pista longa de um 
provável ornitópode (dinossáurio 
bípede herbívoro).

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
elevado

Monumento Natural 
(Dec. 20/97 de 7 de 
Maio). Local abrangido 
por: PNA, POOC Sin-
tra-Sado, Rede Natura 
2000, ZPE.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: alta
- à acção humana: alta

Praia da Foz

Acesso livre
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

Na praia da Foz da Fonte, entre 
vários aspectos de interesse, encon-
tra-se o contacto discordante entre 
rochas detríticas e mais brandas 
do Miocénico inferior com rochas 
calcárias e mais resistentes do Cre-
tácico inferior. Na pequena enseada 
a sul da Foz (praia Arrebenta Bois), 
ocorre o melhor afloramento de ro-
cha magmática de toda a região, que 
corresponde a um filão camada de 
dolerito, que deforma e se encaixa 
nas últimas camadas do Cretácico.

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
médio

Local abrangido por: 
POOC Sintra-Sado, 
Rede Natura 2000; par-
cialmente abrangido 
pelo PNA.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: alta
- à acção humana: 
média
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Designação do Local Breve descrição Interesse Estatuto de protecção 
/ vulnerabilidade

Georrecursos culturais a nível do sítio

Diatomitos de 
Amieira

Acesso condiciona-
do – propriedade 
privada.
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

Trata-se de uma antiga exploração 
de diatomito constituída pelo jazigo 
mineral e respectiva unidade de 
transformação. O jazigo de diato-
mito, de idade plio-plistocénica (± 
2 M.a.), é um depósito estratificado 
de pequena dimensão, apresen-
tando leitos arenosos intercalados; 
no conjunto o depósito explorado 
não excede os 3 m de espessura. 
Corresponde à única concessão de 
exploração de diatomitos da Penín-
sula de Setúbal que efectivamente 
lavrou (até 1984).

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
elevado

Sem estatuto de
protecção.
Encontra-se em área 
classificada como 
espaço para
equipamento (E62) no 
PDM em vigor.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: alta
- à acção humana: alta

Marmitas de gigante 
da Ribeira do Risco

Acesso condiciona-
do – propriedade 
privada.
Acessibilidade condi-
cionada para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

Na vertente norte da Serra do Risco 
encontra-se extensa área carsifica-
da com inúmeras formações, das 
quais se destacam campos de lapiás, 
algares, dolinas e, com especial 
relevância, “marmitas de gigante” 
formadas por erosão fluvial no leito 
da Ribeira do Risco. São várias as 
estruturas presentes, a maior das 
quais com um volume estimado de 
cerca de 150 m3.

Interesse científico: 
médio
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
baixo

Local abrangido por: 
PNA, Rede Natura 
2000.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: baixa
- à acção humana: 
baixa

Arribas das praias 
do Meco / Penedo / 
Bicas

Acesso livre
Acessibilidade condi-
cionada para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

Arribas talhadas por erosão mari-
nha em terrenos do Miocénico e 
Pliocénico que apresentam algumas 
importantes jazidas de fósseis ricos 
em restos de vertebrados marinhos 
(peixes e tartarugas).

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
médio
Interesse cultural: 
baixo

Local abrangido por: 
POOC Sintra-Sado, 
Rede Natura 2000.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: média
- à acção humana: 
baixa

Georrecursos culturais a nível do afloramento

Jazida de pegadas 
de dinossáurio da 
Pedreira do Avelino

Acesso livre
Total acessibilidade 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

Em camadas calcárias do Jurássico 
superior (± 155 M.a.) observam-se 
várias pistas bem preservadas de 
saurópodes em pelo menos 4 níveis 
estratigráficos. Um desses níveis 
revela um total de 108 pegadas, 
que compreendem um mínimo de 5 
pistas distintas, algumas particular-
mente importantes por indicarem 
a presença de indivíduos de dimen-
sões muito diferentes.

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
elevado

Monumento Natural 
(Dec. 20/97 de 7 de 
Maio).
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: baixa
- à acção humana: alta

Gesseira de Santana

Acesso livre
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

Corresponde a antiga exploração de 
gesso pardo que ocorre no seio das 
argilas margosas salíferas aflorantes 
no diapiro de Sesimbra, e que foi 
explorada até finais dos anos 50 do 
séc. XX. O gesso aparece em relativa 
abundância, segundo diferentes 
hábitos cristalinos, predominante-
mente fibroso e sacaróide (granular). 
Local inserido no circuito da Peque-
na Rota PR3 – Rota de Cezimbra

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
elevado

Local abrangido por: 
PNA, Rede Natura 
2000.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: alta
- à acção humana: alta
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Designação do Local Breve descrição Interesse Estatuto de protecção 
/ vulnerabilidade

Georrecursos culturais a nível do afloramento

Conglomerados 
intraformacionais do 
Alto da Califórnia

Acesso limitado – 
Propriedade privada
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

Os conglomerados intraformacionais 
do Alto da Califórnia constituem um 
tipo de depósitos de extrema rari-
dade a nível mundial (menos de uma 
dezena de locais referenciados na 
literatura especializada). Para além 
disso, dada a excepcional qualidade 
de exposição do afloramento e dado 
o tipo de estruturas sedimentares 
e tectónicas presentes, constituem 
dos poucos depósitos congéneres 
em que é possível demonstrar uma 
interpretação consistente para a sua 
génese, associando-a a fenómenos 
de paleo-sismicidade contem-
porânea de actividade tectónica.

Interesse científico: 
elevado
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
médio

Local abrangido por: 
PNA, parcialmente 
pelo POOC Sintra-Sa-
do, Rede Natura 2000. 
Encontra-se em área 
classificada como 
espaço para equipa-
mento (E11) no PDM 
em vigor.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos natu-
rais: baixa
- à acção humana: 
média

Conglomerados do 
Porto do Concelho 
(calhaus da Serra de 
Sintra)

Acesso livre
Acessibilidade
condicionada para 
pessoas com
mobilidade reduzida

Neste local, numa antiga exploração 
de areias junto à EN 378, aflora um 
retalho da unidade Conglomera-
do de Belverde, à qual se atribui 
uma idade plistocénica (± 1,5 
M.a.). A unidade é constituída por 
conglomerados esbranquiçados, 
pouco consolidados, com matriz 
arenosa; os clastos são dominados 
por quartzitos e alguns calhaus de 
rochas ígneas alteradas e xistos do 
Ramalhão, provenientes da região da 
Serra de Sintra. A ocorrência destes 
calhaus nesta zona da Península de 
Setúbal, tem sido utilizada como ar-
gumento para sustentar a teoria de 
uma localização mais meridional do 
que a actual para a foz do rio Tejo.

Interesse científico: 
médio
Interesse didáctico: 
médio
Interesse cultural: 
médio

Sem estatuto de pro-
tecção.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: média
- à acção humana: 
baixa

Dobras do Porto de 
Abrigo

Acesso livre
Total acessibilidade 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

Na estrada do Porto de Abrigo em 
Sesimbra é possível observar, numa 
das falésias, uma óptima exposição 
de estruturas dobradas em anticlinal 
e sinclinal.

Interesse científico: 
baixo
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
baixo

Sem estatuto de
protecção.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: alta
- à acção humana: 
baixa

Filão na Praia do 
Ouro

Acesso livre
Total acessibilidade 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

Na Praia do Ouro em Sesimbra, jun-
to ao antigo Passadiço do Alcatraz, 
observa-se uma soleira de dolerito. 
Um dos aspectos mais interessantes 
deste afloramento é o de se poderem 
observar estruturas de erosão em 
disjunção esferoidal ou “em bola”.

Interesse científico: 
médio
Interesse didáctico: 
elevado
Interesse cultural: 
baixo

Sem estatuto de
protecção.
Vulnerabilidade:
- a fenómenos
naturais: média
- à acção humana: alta
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Primeiras evidências 
de plantas ortogonais no

Calcolítico da Estremadura
portuguesa: as cabanas do povoado 

fortificado calcolítico do Outeiro 
Redondo (Sesimbra)*

João Luís Cardoso
Professor Catedrático da Universidade Aberta. Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos 

do Concelho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras).
Investigador do ICArEHB (Universidade do Algarve)

cardoso18@netvisao.pt

Resumo
Apresenta-se pela primeira vez testemunho de arquitecturas domésticas de 

planta ortogonal no Calcolítico do território português. Trata-se de duas cabanas 
postas parcial ou totalmente a descoberto no povoado fortificado calcolítico do Ou-
teiro Redondo (Sesimbra), no decurso da campanha de escavações ali realizadas, 
dirigida pelo signatário, em 2016.

Palavras–chave: Outeiro Redondo; Calcolítico; povoado fortificado; Estre-
madura; Portugal

Abstract
For the first time, evidence of domestic architectures of orthogonal plan in 

the Chalcolithic of the Portuguese territory, is published. These are huts partly or 
completely excavated in the Chalcolithic fortified settlement of Outeiro Redondo 
(Sesimbra), during the campaign of excavations, directed by the author, in 2016.

Keywords: Outeiro Redondo; Chalcolithic; fortified settlement; Estrema-
dura; Portugal

*Fotos de J. L. Cardoso e de F. Martins. Planta de J.L.Cardoso e de F. Martins, tintagem de B. Ferreira.
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1 – Introdução 

As escavações arqueológicas realizadas em 2016 no povoado calcolítico for-
tificado do Outeiro Redondo, realizadas ao abrigo de um Projecto de Investigação 
superiormente aprovado pela DGPC e dirigido pelo signatário privilegiaram a ex-
tremidade ocidental da área ocupada pelo povoado, cuja escavação fora iniciada no 
ano anterior, a qual se realizou em três fases. 

A primeira etapa dos trabalhos de campo decorreu entre os dias 3 a 29 de 
Julho de 2016, num total de 20 dias úteis de escavações, tendo neles participado 
activamente os alunos da Licenciatura em Arqueologia da Universidade de Coimbra 
Andreia Ribeiro e Steffan Davies e o aluno do Mestrado em Estudos do Patrimó-
nio da Universidade Aberta Dr. Filipe Martins, colaborar usual do signatário e com 
quem sido partilhada a autoria das últimas publicações sobre o Outeiro Redondo, 
dada a valia e importância do seu desempenho.

Numa segunda fase dos trabalhos, que decorreu entre os dias 5 e 30 de De-
zembro de 2016, num total de 20 dias úteis de trabalho, prolongou-se a escavação 
da extremidade ocidental do povoado para Norte, acompanhando o contorno da 
elevação existente, na tentativa de encontrar o fecho da muralha, que se veio a 
registar junto à escarpa rochosa, articulando-se com os afloramentos geológicos, 
conferindo-lhe estabilidade em sector onde o declive é acentuado (Fig. 1).  

Na terceira fase dos trabalhos, de 4 a 13 de Janeiro de 2017, procedeu-se ao 
registo de cortes estratigráficos e ao desenho das estruturas arqueológicas postas a 
descoberto em 2016, inserindo-as na planta geral da área ocidental do sítio arqueo-
lógico, explorada em 2015 e 2016 (Fig. 2).

A sequência cronológico-cultural observada nas áreas escavadas em 2016 é 
condizente com a sequência estratigráfica já conhecida anteriormente, amplamente 
detalhada e situada cronologicamente em anteriores trabalhos dedicados à estação 
arqueológica entre cerca de 2600 e 2100 anos a.C., com base nas datas de radiocarbo-
no obtidas (CARDOSO, 2013; CARDOSO, 2017; CARDOSO, SOARES & MARTINS, 
2010/2011; CARDOSO & MARTINS, 2016/2017).  
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Fig. 1 – Outeiro Redondo. Planta das estruturas postas a descoberto em 2015 e 2016 na extremidade
 ocidental do povoado, com a indicação da localização das duas cabanas de planta ortogonal 

identificadas, AA´e AD, ambas pertencentes ao final do Calcolítico Pleno/Final. 
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Foi observada uma assinalável coerência na sucessão das ocupações nas di-
ferentes áreas da estação até agora escavadas, representadas por camadas arqueo-
lógicas semelhantes entre si independentemente da sua localização. As sucessivas 
fases cronológicas-culturais e construtivas identificadas, com aquelas directamente 
correlacionáveis, podem ser resumidamente apresentadas da seguinte maneira:

Camada 3
Final do Calcolítico Inicial

2600/2500 a.C.
(para cerca de 95% de probabilidade)

Uma fase construtiva de carácter 
habitacional.

Camada 2

Calcolítico Pleno / Final
2500/2100 a.C.

(para cerca de 95% de probabilidade)

Duas fases construtivas de 
carácter defensivo;

Uma fase construtiva de carácter 
habitacional.

Fig. 2 – Outeiro Redondo. Vista do remate ocidental do dispositivo defensivo.
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2 – As estruturas de planta ortogonal 

Na área ocidental do povoado, cuja escavação se concluiu em Dezembro de 
2016, identificaram-se duas estruturas habitacionais de planta ortogonal – Estrutu-
ra AA’ e Estrutura AD – devidamente identificadas na Fig. 2, encontrando-se esta 
última encostada a grande afloramento rochoso. Estas estruturas, que se juntam a 
outras, embora em pior estado de conservação, identificadas em anos anteriores, 
configuram, pela primeira vez em um povoado calcolítico do ocidente peninsular, a 
presença de arquitectura doméstica de planta ortogonal, que até ao presente não se 
tinha registado em tal época.

Cabana AA’ – trata-se de uma estrutura de planta ortogonal, localizada no 
interior do recinto muralhado, semelhante a outras anteriormente identificadas, 
mas mais incompletas. Com efeito, foram identificados no Outeiro Redondo diver-
sos muros rectilíneos desde a campanha de escavações de 200, que até ao presente 
se optou por não valorizar excessivamente, dada a planta das estruturas que os in-
tegram ser inconclusiva, na generalidade dos casos. Tal evidência encontra, assim, 
nesta estrutura, uma das suas expressões mais interessantes, configurando unidade 
habitacional de planta claramente ortogonal. 

Fig. 3 – Outeiro Redondo. Vista da cabana AA´, explorada parcialmente em 2016, 
evidenciando-se a sua estrutura ortogonal, de alvenaria constituída por blocos

dispostos em duas fiadas. Final do Calcolítico Pleno/Final.
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É constituída na parte escavada por dois muros ortogonais, integrando blo-
cos de média dimensão, dispostos em dupla fiada formando os paramentos internos 
e externos daqueles, encontrando-se uma das paredes reforçada do lado externo 
por alinhamento de blocos (Fig. 3). Trata-se de procedimento compreensível, já que 
corresponde ao lado de maior declive da encosta. Esta cabana pertence aos últimos 
momentos de ocupação do local, no decurso do Calcolítico Pleno/Final. Esta con-
clusão é demonstrada pelo facto de ambos os muros que foram postos à vista se 
encontrarem fundados em depósitos do Calcolítico Pleno/Final (Fig. 4 e Fig. 5). Com 
efeito, a fundação daqueles dois muros é constituída por grandes blocos calcários, 
observados claramente naquelas duas fotos, embebidos em depósitos arqueológicos 
com espólios característicos daquela fase cultural, pelo que é lícito admitir que inte-
grem o conjunto de estruturas mais modernas edificadas no povoado pré-histórico.  

Cabana AD – perto da extremidade norte da escavação, mas ainda dentro do 
recinto defendido, situa-se plataforma entre vários afloramentos rochosos, na parte 
mais alta da elevação, com visibilidade para Norte e Oeste. Nesse local foi iden-
tificada cabana de planta aproximadamente ortogonal, do Calcolítico Pleno/Final, 
encostada de um dos lados a grande afloramento rochoso, encontrando-se definida 
dos outros dois lados por muros rectilíneos e paralelos, que configuram uma habita-
ção de planta sub-quadrangular (Fig. 6), semelhante à Cabana AA´. No seu interior 
encontram-se numerosos elementos de calcário correspondentes a derrubes, sendo 
natural que as paredes da habitação fossem, pelo menos até uma certa altura, de 
alvenaria argamassada. 

Fig. 4 – Outeiro Redondo. Vista externa da parede setentrional da cabana AA´, evidenciando-se
a sua fundação, constituída por blocos de maior tamanho, na Camada 2, do Calcolítico 
Pleno/Final, contendo espólios característicos daquele período cronológico-cultural.   
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Fig. 5 – Outeiro Redondo. Vista do lado interno da parede ocidental da cabana AA´, observando-se 
a sua fundação, constituída por blocos de maior tamanho, na Camada 2, do Calcolítico
 Pleno/Final, contendo espólios característicos daquele período cronológico-cultural.   

Fig. 6 – Outeiro Redondo. Vista geral da cabana AD, explorada em 2016, de planta
 sub-quadrangular, parcialmente encostada a grande afloramento rochoso, 

evidenciando-se o enchimento interno de blocos correspondendo a derrubes. 
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3 – Conclusões

O povoado calcolítico fortificado do Outeiro Redondo conheceu um surto 
construtivo tardio, situável na segunda metade do 3.º milénio a.C. Com efeito, em-
bora já na fase inicial de ocupação do sítio, situável cerca de 2600/2500 anos a.C., 
existam vestígios de construções de carácter habitacional, só no decurso do Calcolí-
tico Pleno/Final é que se observou a edificação de construções defensivas, represen-
tadas por uma importante muralha construída de grandes blocos, de planta  curvilí-
nea, que envolve a quase totalidade da parte culminante da elevação (Fig. 7). Esta 
muralha, que foi fundada em parte sobre depósitos arqueológicos já com espólios 
do Calcolítico Pleno/Final, deve ser em parte coeva das construções de planta orto-
gonal identificadas e agora publicadas, as quais correspondem às evidências mais 
antigas de arquitectura doméstica ortogonal conhecidas no Ocidente Peninsular.

Fig. 7 – Outeiro Redondo. Vista geral, tomada de nascente, do morro onde se implantou o povoado, 
evidenciando-se a muralha curvilínea que o envolve, salvo nos sectores de declive abrupto.  
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Sacra urbanitas… O recinto sagrado 
no espaço urbano da vila

de Sesimbra 
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Resumo
Com este artigo propomos um percurso transmemorial de descoberta da vila 

de Sesimbra e da sua evolução ao longo dos tempos, tendo por base vivências e fe-
nómenos religiosos que a foram transformando em comunhão com a comunidade, 
permitindo encontrar o entendimento da sua existência contemporânea, pois que 
na Sociedade, a religião, o espaço urbano e a vivência gregária, são dos mais impor-
tantes pilares de identidade cultural coletiva.

Palavras-chave: Vila de Sesimbra; fenómenos religiosos; identidade cultural.

Abstract
With this article we propose a transmemorial journey that discovers the 

Sesimbra’s village and its evolution throughout the ages, based on experiences 
and religious phenomena’s that transformed it in communion with the commu-
nity, allowing to find the understanding of its contemporary existence, since 
that in Society, religion, urban space and gregarious life, are the most important 
pillars in collective cultural identity.

Keywords: Sesimbra village; religious phenomena’s; cultural identity.

A origem da vila de Sesimbra

O estudo arqueológico permite recuar a ocupação da baía de Sesimbra aos 
séculos I e III, um emporium piscatório, conserveiro e comercial limítrofe ao oceano, 
porto natural de provisão às rotas marítimas da Hispânia. As invasões germânicas 
do século V marcaram o fim do império, logrando-se manter a tradicional rede de 
povoamento numa época que em Cisimbrum se evidencia num só testemunho, um 
oenochoae visigótico do século VIII, pequeno recipiente cerâmico de utilização fune-
rária que documenta arcaico vestígio de vivência religiosa, embora, tenha sido iden-
tificado com outros fragmentos cerâmicos dos primórdios da expugnação islâmica, 
com a ocupação da angra pela sua importância marítima, sob a tutela de Palmela. A 
baía, ancoradouro de mares piscícolas e rotas de costeio, era vigiada por uma torre 
cumeeira ao vale até que em 844, o remanso finda com a chegada dos homens do 
norte em pilhagem pela orla costeira.
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As incursões vikings mudaram o século IX, impondo ao emirado omíada o 
reforço da fronteira atlântica com a construção de rubuts, alcaçarias e, a constitui-
ção de uma frota naval em Alcácer do Sal, com o abandono das povoações mais 
desprotegidas numa fase de instabilidade que em finais do século X, influiu na che-
gada dos Almorávidas, elite berbere com uma visão mais fundamentalista e que 
na fronteira cria o ribat, convento fortificado, e os murābit, guerreiros corânicos, 
ocupando o cimo do vale onde implanta um hisn, alcácer, para vigilância terrestre 
e controlo marítimo, sustentado pelas povoações envolventes, presença perpetuada 
até ao século XII.

Nesta centúria, a cisão almorávida conduziu à criação dos reinos Taifas, mo-
mento que as hostes cristãs aproveitam para campanhas vitoriosas a sul, com Afon-
so Henriques entre 1145 e 1159 a ir de Leiria a Beja mas, deixando Sisinbriam, até 
que em 1165 se lança sobre esta, num tempo em que assoma o califado Almóada, 
desencadeando-se algaras navais que fustigaram o litoral quando em 1180, ao largo 
do Cabo Espichel, épica vitória da armada portuguesa aplacou esta vaga. Sucedem-
-se novas investidas terrestres com os almóadas em 1191, as quais levam a fronteira 
de novo ao Tejo, então Sisinbriam foi abandonada e a região ermada, embora de 
ténue ocupação militar, o que permitiu a sua reconquista por Sancho I, que em 1199 
a entregou a Francos para povoar, origem de uma nova comunidade a quem foi con-
cedido foral em 1201, compromisso de povoamento deste território onde conviviam 
árabes, portugueses e francos, aos quais se atribui os primórdios do culto a Santa 
Maria. Pese embora continuadas incursões navais até 1210, Sesimbria manteve-se, 
com Afonso II em 1218 a confirmar o foral e em 1236 Sancho II a doar a vila e o 
castelo à Ordem Militar de Santiago, reforço militar e administrativo do território e, 
inicio de contendas com o Concelho.

Foto 01 – Vestígios de um oenochoae visigótico recuperado em contexto arquelógico, 
durante as obras de saneamento na frente marítima da vila. 2007 | Autor.
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O reino no século XIII viu crescer a povoa marítima, sustida nos contíguos 
bancos pesqueiros e na abrigada enseada, que em 1252 nos rendimentos que dispõe 
à igreja de Sancta Maria do Castelo, é denominada de Ribeira de Cezimbra, por-
to onde Afonso III institui alcaide de mar para as missões de costeira1, existência 
também documentada com o rei Dinis em 1282. O século XIV assiste à afirmação 
da Ribeira, com Pedro I a resolver contendas a favor do Concelho, face à Ordem ou 
face ao Concelho de Setúbal, incentivando-se as atividades marítimas da pesca a 
grandes espécies como atuns e toninhas ou baleias e baleotes, como no comércio 
oceânico na travessia da Arrábida para o Espichel e Lisboa. Porém, a segunda meta-
de do século XIV transformou-se numa época de infortúnios, de extremas condições 
climatéricas e de continuados períodos de fome, a que se somaram os flagelos da 
peste e os conflitos das guerras fernandinas e da crise sucessória, com 1384 a marcar 
funesto ano em Sezimbra pelo ataque da armada castelhana sobre a póvoa, distante 
do refúgio amuralhado.

A reconstrução urbana após esta surtida marcou um espaço mais retraído 
de hábitos travados ao mar, de gélidas aragens e veladas ameaças, mas de onde no 
século XV renasceu um afirmado porto atlântico, estaleiro naval e berço de uma 
elite marinheira, guerreira e mercantil, que diferenciaram o burgo nas rotas atlân-
ticas à medida que o reino se expandia na costa norte arábica e ocidental africana, 
repartindo-se entre a pesca local, o comércio distante e o serviço no mar, evidências 
de pujança que levaram o rei Duarte a atribuir benefícios às gentes da “nossa villa 
de Sezimbra”. A póvoa deixava a limiar estrutura avessa ao mar para, no século XVI, 
assumir profunda expansão económica e social, que suscitou novos arruamentos 
e edifícios numa teia ortogonal de traçado linear e de ampliação pelas encostas do 

Foto 02 – Perspetiva interior do antigo hospital do Espírito Santo, na Ribeira
de Sezimbra, na sala onde se encontravam os leitos para os enfermos. 2018 | Autor.

1 A costeira compreendia a missão embarcada de vigia da costa realizada pelas gentes locais.
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vale, época em que o traçado urbano assume uma imposição formal na sua constru-
ção sob plantas e debuxos, ensejo iniciado no reinado de João III mas que terá proe-
minência nos reinados de Sebastião e de Filipe I, época de afirmação administrativa 
e de consolidado centro de vivência urbana.

A religiosidade comunitária na origem dos cultos

A matriz sociológica da comunidade da vila de Sezimbra e a documentação 
histórica por hora conhecida, não permitem afiançar quais as suas antigas devoções, 
porquanto de génese marítima, confinada pelos elementos naturais do extenso péla-
go a sul ao profundo vale a norte e às inclinadas encostas a este e oeste. Se no século 
XIV reconhecemos edifícios e romarias de dedicação cristã, Sancta Maria do Castelo 
e Sancta Maria do Cabo, na Ribeira, os dados mais antigos indiciam dedicação a duas 
outras evocações, masculinas e bélicas, São Tiago no século XIII com a Ordem Mi-
litar e, São Sebastião no seu templo de finais do século XV.

São Tiago2 nasceu na Galileia, onde cresceu como pescador até se tornar 
discípulo de Cristo, tendo-se dedicado após a sua morte à evangelização na pro-
víncia da Hispânia, em territórios que hoje incluem a Galiza e o Norte de Portugal, 
até que mais tarde regressa à Judeia onde foi martirizado em 44, por ordem do rei 
Herodes Agripa I. Segundo a lenda, o seu corpo foi transladado numa arca de pedra 
para a Hispânia, enterrado no lugar de Compostela onde em 814 foi descoberto por 
um eremita de nome Pelaio, que passou a venerá-lo, quando em 844 na batalha de 
Clavijo o apóstolo surgiu ao rei Ramiro I, acompanhando-o na sua vitória com as 
hostes asturianas sobre o exército islamita, montado num corcel branco e de espada 
em riste, o que lhe valeu o título de Santiago Matamoros. A sua iconografia tem 
dupla representação, no São Tiago Peregrino com o chapéu, a vieira e o cajado, no 
São Tiago Milites com uma cruz em forma de espada, o que o tornou patrono dos 
peregrinos e dos cavaleiros e, padroeiro da Reconquista e dos exércitos cristãos, al-
cançando o lugar de primaz na criação da Ordem Militar de Santiago no século XII, 
de regra monástica e missão militar. Porém a sua afeição é como Santo apóstolo, a 
quem se dedicou sobre o seu túmulo uma catedral, um dos mais importantes luga-
res de devoção medieval3 com caminhos de peregrinação que originaram estradas e 
pontes, castelos e povoações.

1

2 A sua festa litúrgica é celebrada a 25 de julho.
3 Jerusalém no extremo oriente, Roma como berço do Cristianismo e Compostela no extremo ocidente.
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São Sebastião4 nasceu na Gália e integrou a legião 
romana de Marco Caro, para depois e já ao serviço do 
novo imperador Diocleciano alcançar comissão de oficial 
na Guarda Pretoriana, porém a sua brandura para com os 
cristãos suscitou o arbítrio do imperador que em 286 or-
denou a sua execução, frechado e o seu corpo atirado ao 
rio, foi resgatado por Santa Irene e voltou a apresentar-se 
ao imperador que o mandou espancar e, de novo lançar 
ao rio, quando o seu corpo foi resgatado por Santa Lucia-
na que finalmente o sepultou nas catacumbas de Roma. A 
sua iconografia é representada por três setas atadas num 
cordão, patrono de militares e de arqueiros, protetor de 
pestes e desastres naturais, tornou-se intenção de grande 
devoção medieva com o seu culto em Portugal a atingir 
expoente nos séculos XIV e XV.

2

4 A sua festa litúrgica é celebrada a 20 de janeiro. 

Foto 03 – Painel azulejar alusivo a São Tiago montado num corcel e de espada em punho 
como padroeiro dos milites, datado do século XVIII, em exposição na igreja do Castelo. 2018 | Autor.

Foto 04 – Imagem de São Sebastião 
como santo mártir, datada do século XV

 e proveniente da capela epónima, 
em exposição no Museu Municipal 

de Sesimbra. 2018 | Autor.
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Em Cezimbria, especificamente na Ribeira, estas duas devoções de figuras 
religiosas, padroeiros de milites mas também protetores dos que se lançam a cami-
nho, dos perigos e das catástrofes, são marca histórica da génese medieval da póvoa 
atlântica exposta aos perigos vindos do mar, o que justificou nos reinados de Afonso 
III e de Dinis a importância do alcaide de mar e da costeira, face às algaras mouris-
cas no século XIII e às razias castelhanas no século XIV, aditada pelo isolamento 
da póvoa aberta ao mar mas cerrada pelo vale, com surtos trazidos por viageiros 
marítimos a singrarem impiedosamente e as intempéries atlânticas a submergiam 
as gentes.

A sua agreste localização entre a serra arrabidina e o esporão do Espichel, 
cercada por matas e matagais e banhada pelo Atlântico, aventou Sezimbra como 
inóspita e de difícil acesso, o que conferia ao burgo amuralhado e à póvoa ribeirinha 
importante valor assistencial a viageiros. A historiografia registou estas duas rea-
lidades que vão influenciar os atributos da póvoa marítima e a sua evolução como 
vila, associados ao culto do Espírito Santo e ao culto da Senhora da Misericórdia, 
respetivamente com as suas Confraria e Irmandade.

O culto ao Espírito Santo5 reflete a vivência popular e a incessante busca 
de proteção contra as calamidades humanas e naturais, representando uma atitude 
coletiva de solidariedade que vai além da caridade, sustentada na Confraria, com 
a iconografia do culto presente na pomba do Espírito Santo e no Padre Eterno que 
nos seus braços acolhe a representação de Cristo, mortificado na cruz. A sua origem 
remonta ao início do século XIII e à doutrina espiritualista, contrária aos cânones da 
Igreja, numa ação mais espiritual e de amparo aos necessitados, movimento que em 
Portugal surge em 1237 com uma primeira Confraria dedicada ao sustento dos mais 
carenciados através da organização de bodos e distribuição de alimentos, nomeando 
reis e juízes para as suas ações e construindo albergues. Porém o grande impulso foi 
dado pela rainha Santa Isabel que em 1323 institui a primeira festividade do Espírito 
Santo, contando com o apoio popular mas com a oposição eclesiástica, o que não 
travou o culto de alcançar todo o reino e, com os séculos XV e XVI, expandir-se 
das ilhas atlânticas ao Brasil, influenciando a criação de vilas, igrejas e albergarias 
dedicadas ao Espírito Santo.

3

5 A sua festa litúrgica é celebrada no calendário do Pentecostes. 
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O culto a Nossa Senhora da Misericórdia6 decorre do movimento iniciado 
pela rainha viúva Leonor, com o incentivo de frei Contreiras e o beneplácito do rei 
Manuel I, criando-se em 1498 na cidade de Lisboa a Irmandade de Nossa Senhora 
da Misericórdia, confirmada pelo papa Alexandre VI como instituição assistencial 
para os mais necessitados, quando muita gente afluía aos centros urbanos em busca 
de trabalho e riqueza mas que finavam como pedintes e enjeitados, a que acres-
ciam os cativos, os órfãos e as viúvas no desfecho de naufrágios e batalhas. Previa 
a Irmandade abrigo, roupas, alimentos e medicamentos a par de uma intervenção 
piedosa de orações, missas e procissões, sendo a sua iconografia representada pela 
imagem da Virgem com o manto protetor sobre as elites reais, a hierarquia eclesial 
e ordens religiosas e, todos os mais necessitados. Para além do empenho dos irmãos, 
a Irmandade contou com a proteção da Coroa e com o apoio de ricos mercadores 
e importantes nobres e clérigos, granjeando privilégios e relevantes dotações que 
permitiram a sua difusão por todo o reino e por todo o império através de novas 
Irmandades, muitas ligadas a contextos urbanos marítimos, que praticavam as ca-
torze obras de Misericórdia, sete espirituais de questões morais7 e sete materiais de 
cuidados corporais8.

4

6 A sua festa litúrgica é celebrada a 31 de maio.
7 Ensinar os simples, dar bom conselho, corrigir com caridade os que erram, consolar os que sofrem, perdoar os 
que nos ofendem, sofrer as injúrias com paciência, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos.
8 Remir os cativos e visitar os presos, curar e assistir os doentes, vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, 
dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, sepultar os mortos.

Foto 05 – Imagem do Padre Eterno a quem falta a pomba e o Cristo crucificado, datada do século XVIII 
e proveniente da capela do Espírito Santo, em exposição no Museu Municipal de Sesimbra. 2018 | Autor.
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Pela sua posição geográfica e presença marítima, a que se associou nos sé-
culos XV e XVI o adjutório de personalidades com ligação à corte régia9, propi-
ciaram-se condições para a missão destas Confraria e Irmandade em Sezimbra. A 
Confraria do Corpo Santo, já referenciada na vila amuralhada no século XIV com o 
seu albergue neste último lugar de abrigo, por certo utilizado pelos peregrinos que 
rumavam a Sancta Maria do Cabo, como se documenta em 1366, com a expansão da 
póvoa no século XV acaba por descender até junto do mar, onde no final do século 
e com a aquiescência do rei João II se edificou capela e hospital, reconhecido apoio 
aos marítimos locais e aos viageiros que passavam pelo porto. Quanto à Irmandade 
da Misericórdia, a sua presença na póvoa está patente em 1528 com a edificação da 
igreja, antecedente à igreja paroquial, anotação da importância do burgo portuário 
de proveitos económicos e de ascendente social, o qual passava assim a acolher 
duas distintas obras assistenciais, uma mais popular e outra de cariz eclesiástico, 
motivando porém futuras porfias nos séculos vindouros.

Porém a póvoa da Ribeira e sobretudo a vila de Sezimbra, concretizaram no 
século XVI duas outras devoções religiosas, igualmente masculinas mas associadas 
ao sofrimento e à paixão, tratam-se das devoções ao Senhor Jesus dos Passos e ao 
Senhor Jesus das Chagas que, embora distintas, em si representam uma só dedicação.

O Senhor Jesus dos Passos10 decorre da devoção particular a Jesus Cristo pelo 
memorial do seu trajeto de Paixão, desde o pretório até ao monte do calvário, per-
curso conhecido como via crúcis, o caminho da cruz, como via dolorosa, o caminho 

9 Menção a Jaime de Lencastre, bispo de Ceuta e mandatário da instituição da paróquia de São Tiago em Sezim-
bra, ou a Belchior Beliago, bispo de Fez e confessor da Casa Real.
10 A sua festa litúrgica é celebrada na sexta-feira Santa de Páscoa.

Foto 06 – Painel com pintura a óleo dedicada Nossa Senhora da Misericórdia, datada do século XVI
e proveniente da igreja epónima, em exposição no Museu Municipal de Sesimbra. 2018 | Autor.
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da dor ou, como via sacra, o caminho sagrado. A sua origem remonta aos séculos 
XI a XIII, influenciada pelas peregrinações que percorriam a cristandade e pelas 
cruzadas a Jerusalém, onde os fiéis calcorreavam o percurso de Jesus no seu martí-
rio final e que, no regresso às suas terras de origem, reproduziam-no em caminhos 
que evoluíram para peregrinações e mais tarde procissões, até que no século XVI 
foram instituídas pela Igreja as epónimas catorze estações ou, os catorze passos da 
Paixão11, ligando-a às celebrações pascais e conduzindo em muitos lugares à insti-
tuição de Irmandades que adotam a cor roxa da Paixão de Cristo, como justeza de 
identidade penitencial.

O Senhor Jesus das Chagas12, atual padroeiro da comunidade marítima sesim-
brense e merecedor de profunda devoção, não só no momento da sua festa litúrgica 
mas durante todo o ano, encontra-se exposto no altar-mor da igreja da Misericórdia. 
O calendário católico avoca no dia 3 de maio a festa da Invenção da Santa Cruz, data 
da descoberta da cruz original, a Vera Cruz, em 326 por Santa Helena que nesse local 
estatuiu a construção da igreja do Santo Sepulcro, porém pilhada pelos persas em 
614 que levaram a Cruz, até que em 628 foi recuperada pelo imperador bizantino 
Heráclio, que em penitência a devolveu a Jerusalém em 630. No universo cristão 
esta consagração está associada a duas outras festividades, o dia da Crucificação 
representando a morte de Cristo e o dia da Exaltação da Santa Cruz representando 

Foto 07 – Imemorial testemunho do pendão roxo dedicado ao Senhor Jesus dos Passos, 
o qual atualmente inicia o cortejo processional do Senhor Jesus das Chagas. 2018 | Autor.

11 1.º Jesus é condenado, 2.º Jesus carrega a cruz, 3.º Jesus cai pela primeira vez, 4.º Jesus encontra a mãe, 5.º 
Jesus é ajudado por Simão Cirineu a carregar a cruz, 6.º Jesus tem o rosto limpo por Verônica, 7.º Jesus cai pela 
segunda vez, 8.º Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, 9.º Jesus cai pela terceira vez, 10.º Jesus é despojado 
das vestes, 11.º Jesus é pregado na cruz, 12.º Jesus morre, 13.º Jesus é descido da cruz, 14.º Jesus é sepultado.
12 A sua festa litúrgica é celebrada a 4 de maio.
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o triunfo sobre a morte13, sendo que na historiografia portuguesa a data associa-se a 
outro evento ocorrido em várias comunidades piscatórias, às quais o mar entregou 
imagens de Jesus crucificado, dando origem a devoções como o Bom Jesus de Mato-
sinhos, o Bom Jesus do Fão ou o Bom Jesus da Nazaré, todas celebradas próximo da 
liturgia pascal. Em Sezimbria reza a tradição que a 4 de maio de 1534 foi descoberta 
na praia por sobre uma rocha, denominada de Pedra Alta pois o areal nunca a cobre, 
uma imagem de Jesus crucificado, lançada ao mar durante as lutas religiosas em 
Inglaterra, vindo à deriva até à praia onde foi recolhida pela comunidade e velada 
na igreja da Misericórdia.

Ambas as devoções unem um só evento, a Paixão de Cristo, seja no percurso 
da via crúcis seja na sua descoberta como ressurreição, em que a cronologia do sé-
culo XVI decorre não só da institucionalização do percurso da via sacra ou da desco-
berta da imagem devota, mas também, da afirmação da póvoa com uma identidade 
administrativa e agora religiosa, que a distanciava da antiga sede castelã. Igualmen-
te, assiste-se nesta época à evocação da Paixão de Cristo mercê dos acontecimentos 
que influíram no reino, sobretudo com o reinado de João III e a vivência nos confins 
do império, em África e Arábia, na Ásia, na Índia e no Brasil, onde as viagens oceâ-
nicas aumentaram os perigos para os mareantes, incluindo as gentes de Sezimbra, a 
que se sucede no final do reinado de Sebastião a paixão pátria do encobrimento do 
rei e da subordinação a Espanha, momento que a coeva arte maneirista representa 
de forma tenebrosa nos temas da paixão, do martírio e do suplício.

13 Respetivamente na sexta-feira santa e no dia 14 de setembro.

Foto 08 – Registo do primeiro momento de evocação nas festividades das Chagas, 
com a transladação da imagem da igreja da Misericórdia para a igreja Matriz. 2013 | Autor.
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Outras dedicações poderiam ainda ser aqui consideradas, embora estas façam 
prevalecer uma interpretação bem diferenciada pois, pese embora a sua veneração, 
em si vislumbram distintas reminiscências, sejam mais ecuménicas, mais ancestrais 
ou ainda mais de originalidade pagã. Exemplos enunciam-se nas primevas devoções 
a Sancta Maria do Cabo ou a Sancta Maria da Arrábida, que arremataram em distan-
tes peregrinações a comunidade devota, até às dedicações locais à Senhora da Boa 
Viagem, à Senhora do Carmo ou a Santa Cecília, a que se sucedem outras mais re-
centes como a Nossa Senhora de Fátima através da procissão das Velas. Também se 
perpetuaram festividades de arreigado espírito comunitário, associadas aos santos 
populares que, no início estival por entre ruas enfeitadas, caldeiradas e fogueiras 
abrasantes, rememoram dedicação a Santo António como padroeiro dos viageiros 
e protetor de naufrágios ou a São Pedro como o santo pescador de homens, mas 
sobretudo, a São João como pregador da esperança e da comunhão na redenção e a 
São Marçal que livra a humanidade do fogo. Por fim, registo a duas outras festivida-
des que, pese embora todo o seu espaço religioso evidenciam caraterísticas pagãs, 
referência à Queima do Judas na manhã de sábado após a sexta-feira da Paixão ou, 
o persistente peditório do Pão por Deus realizado por crianças na manhã do dia da 
celebração de Todos os Santos.

Foto 09 – Registo emotivo da procissão do Senhor Jesus das Chagas, com a santa 
imagem transportada sobre o andor amparado por membros da Irmandade. 2018 | Autor.
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A edificação religiosa na construção urbana

A fundação da vila de Sezimbra no século XVI foi delineada pela edificação 
de novas e admiráveis construções que, num espaço urbano remanescente da trama 
ancestral de ruelas esconsas e cerradas em si, passa a alojar arruamentos de traça 
linear e largos que desafrontavam as vivências, reflexo do expansionismo económi-
co e social. Os edifícios que mais sobressaiam eram os de função religiosa, assen-
tamento em diferentes locais numa singular apropriação da paisagem construída, 
identificados numa cronologia iniciada com a capela de São Sebastião, a capela do 
Espírito Santo, a igreja da Misericórdia e por fim a igreja Matriz.

A capela de São Sebastião, reedificada em finais do século XV14 no limite 
norte ao caminho que cursava até ao Castelo, evidencia hoje, pese embora a sua 
ruína, um traçado de diferentes estilos que se estenderam até ao século XVIII, no 
entanto, a sua aposição geográfica e funcional na estória da vila é igualmente rica. 
No primeiro quartel do século XV são documentadas as necessidades dos seus habi-
tantes, os “pescadores da villa de Sezimbra”, aos quais em 1425 o infante João auto-
rizou que cortassem madeira destinada às suas embarcações e às suas casas, o que 
completa o registo vicarial do ano seguinte onde se reporta que as “condenações dos 
pescadores” por pescarem aos domingos e dias santos revertiam em pagamentos à 
igreja de Sezimbra, dupla informação que atesta o surto edificativo e a evolução 

14 Segundo o relator da Visitação de 1516 que entre os homens mais antigos registou a notícia.

Foto 10 – Fachada principal da capela de São Sebastião, na qual ainda surgem testemunhos 
do corpo edificado que acolheu a Ordem Terceira de São Francisco. 2018 | Autor.
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económica baseada na pesca, relevância que levou o rei Duarte em 1434 a escusar 
os pescadores de prestarem serviço militar como galiotes, mediante o pagamento de 
dízima, embora em 1436 o infante João regista-se a presença de vinte besteiros do 
conto com seus oficiais. Este contexto afere associação à devoção de São Sebastião, 
patrono dos arqueiros e protetor contra inclemências, pelo que a sua aura protetora 
poderá ter origem mais antiga no século XIV, com a capela edificada numa elevação 
sobre a póvoa a entrever a baía, pelo que a sua disposição, ao contrário das regras 
edificativas, alinhou o templo de norte para sul, com o santo mártir a velar o mar 
de venidas pestilentas e de veladas incursões, o mesmo de onde partiam mareantes 
e gente de armas, os seus besteiros, na costeira. A todos São Sebastião protegia, num 
culto processional com humanizadas imagens, até que por motivos de discordância 
eclesiástica, pese embora a capela no século XVIII estivesse tutelada pela Ordem 
Terceira de São Francisco, se assistiu ao declínio do culto e ao abandono do edifício 
em 1879, intentando-se nas décadas seguintes uma utilização como apoio hospitalar 
mas que em 1911, com a lei de separação dos bens da Igreja, o imóvel acabou por ser 
entregue à Câmara Municipal que lhe deu remanescente utilização como depósito, 
votado a continuado abandono até aos dias de hoje.

A capela do Espírito Santo dos Mareantes, surge da necessidade assistencial 
à comunidade de marítimos e remonta a sua origem ao primitivo albergue da vila 
medieval, próximo da porta do sol e da casa da cisterna do Concelho, até que no sé-
culo XV a Confraria demudou para a póvoa e com esta foi construído novo hospital 

Foto 11 – Fachada principal da capela do Espírito Santo dos Mareantes, na qual 
se evidencia a sobreposição de distintas épocas de edificação. 2018 | Autor.
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com o plácito de João II. A Confraria do Corpo Santo e, mais tarde do Espírito Santo 
dos Mareantes, acolheu no seu seio importantes confrades locais, associados à pesca 
e às atividades navais, com o seu poder a aumentar nos séculos seguintes quando 
o hospital acolhia viageiros nacionais mas também estrangeiros, patente recinto 
assistencial bem dotado à época. Igual alusão merecem os grafitos existentes nas 
suas paredes interiores com representação de galeões artilhados e de uma falua com 
pavilhão crescente, onde se destaca um galeão bombardeado por uma peça terres-
tre, insinuante referência à pirataria europeia e bérbere e espectral testemunho do 
ataque de uma esquadra de galeões ingleses em 1602 contra uma armada de galés 
espanholas, secundadas pelo forte que protegia a baía, para pilhar uma carranca 
portuguesa aí ancorada, resultando na destruição de várias galeras e da própria for-
tificação, com igual dano em habitações e com muita gente a procurar apoio no hos-
pital. Após o terramoto de 1755 o edifício foi secundado pelo ascendente hospitalar 
da Misericórdia, até que em meados do século XIX a Confraria foi extinta embora a 
capela se mantenha até meados do século XX, quando transformada em biblioteca 
municipal e depois abandonada até inícios do século XXI, então reabilitada para a 
instalação de um núcleo museológico municipal.

A igreja da Misericórdia, subsidiária da vontade da rainha viúva Leonor e do 
rei Manuel I com a instituição da Irmandade da Misericórdia, foi erigida em 1528 e 
rapidamente ascendeu a instituição e templo de relevância na vila, aliando das mais 
relevantes figuras locais como armadores e capitães, com relações privilegiadas com 
a Ordem de Santiago mas também com a corte de Lisboa, detentora de avultados 
bens e riquezas que acumulava de esmolas e de retribuições. O templo na fachada 
poente apresenta uma emblemática duplicidade, revestido do ideal da simplicidade 
misericordiosa embora com um alinhamento entre janelões e porta de uma imagéti-

Foto 12 – Fachada principal da igreja da Misericórdia, com a implantação do edifício 
e a sua entrada principal em cota inferior à do adro exterior. 2018 | Autor.



171

ca estrela de David15, para na fachada nascente exibir arcaica heráldica de um globo 
universal envolto por cordame manuelino e, na fachada sul um portal encimado 
pela vieira de Santiago e pela cruz do calvário. A edificação da igreja, sufragada com 
o ensejo espiritual do Clero e material da Coroa, confere prevalência à Irmandade 
na vila como uma instituição que iria prevalecer, até aos dias de hoje, pela sua im-
portância na estrutura social e económica, pois inclusive, foi nesse templo que se 
recolheu a imagem do Senhor das Chagas e é ainda aí que se encontra a imagem do 
Senhor dos Passos.

A igreja Matriz de Santiago, remonta ao ano de 1534 e ao empenho do bispo 
Jaime de Lencastre, confirmada pela Ordem sob sua invocação, para serviços reli-
giosos à comunidade de fiéis da Ribeira que há muito abandonara o remoto templo 
de Sancta Maria do Castelo, merecendo no ano seguinte édito apostólico “por honde 
se mandou a freguesia de Santa Maria do Castello para a Igreja nova de S. Tiago, e 
serventia da dita igreja” e, consequente criação da nova paróquia de São Tiago em 
1536, aproximando a Ordem ao espaço urbano tutelado pelo Concelho e secundado 
religiosamente pela Corporação dos Mareantes, mas sobretudo, afirmação do Clero 
no núcleo portuário de relevantes proventos económicos e de ascendente social, tal 
como, confirmação da primazia real iniciada com a Irmandade da Misericórdia, numa 

Foto 13 – Fachada principal da igreja Matriz de Santiago, identificada com o seu fronteiro 
adro lajeado e torre sineira alusivas a distintas épocas. 2018 | Autor.

15 Por proposta apresentada em 2006 pelo anterior pároco da matriz de Santiago, Pe. António Couto. 
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estranha teia de interesses e de poderes que marcou o reinado de Manuel I16. Os tra-
balhos de construção sucedem até 1564, restando hoje desse templo o arco triunfal ao 
altar-mor, o primitivo portal exterior sul com um conjunto de colunas e arquivoltas 
sobrepujadas por uma vieira de Santiago e, lateral cruz da Ordem com a inscrição 
1534, permanecendo até hoje numa posição cimeira no domínio religioso da vila.

Todos estes templos acompanharam o crescimento urbano da vila de Sesim-
bra nos seus principais momentos de privação, santuários de ansiosa solicitude pe-
rante eventos sísmicos desde o trágico ano de 1755 até às ocorrências de 1858 e de 
1909, como à belicosa passagem espanhola de 1580 à pilhagem inglesa de 1602, das 
algaras berberes e turcas de 1620 e 1655 à invasão franco-espanhola de 1807, até a 
fenómenos epidémicos como a peste de 1580 às epidemias de tifoide de 1857 e de 
pneumónica de 1918. Destes eventos ergueu-se a sacralidade dos lugares e a sua 
solicitude no espaço humano, recintos em que a transição para o além se faz em 
solo sagrado pautado por ciclos processionais que os unem num percurso de paixão 
e de sublime devoção.

5

16 Com as Ordenações Manuelinas de 1512 e com a reforma do Foral de 1514.

Foto 14 – Pendões processionais associados aos Passos da Paixão, datados do século XVII 
e provenientes da igreja da Misericórdia, em exposição no Museu Municipal de Sesimbra. 2018 | Autor.
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A vivência processional e peregrina

Se os recintos religiosos se consubstanciam na nomeação de igrejas como 
recintos de culto, a evidência da sua vivência e dos cultos associados, decorre tam-
bém de fatores extrínsecos a esses edifícios mas inerentes à memória coletiva da 
comunidade. Se as festividades de celebração religiosa se tornaram motivos de ce-
lebração nas épocas da Natividade ou da Paixão, outros eventos inflamaram a de-
voção religiosa como uma dívida de inclemência, algo que em Sezimbra no século 
XVI se prefigurou como registado na epidemia de 1580, “aos 18 de Fevereiro deste 
pressente anno de 1580, faleceo a primeira pessoa de peste (de que Nosso Senhor nos 
guarde) e durou o empedimento nesta vila até 27 dias de julho no qual dia se alevan-
tou a bandeira da saúde dentro esta porque forão cinco meses, falecerão de peste [65] 
pessoas as quais se enterrarão nos adros das freguesias e pelo campo no logar onde 
morrião – foram feridas 274 as quaes todas se curarão e já tornarão para a vila: Nosso 
Senhor por sua misericórdia, não permita, tornar-nos a castigar com tão grande mail, 
como é este; e nos dê graça para o não ofendermos”17. O registo histórico contextualiza 
uma génese, no ano de 1580, em que o surto epidémico fina um período de paixão, 
iniciado em  1578 com o desastre de Alcácer Quibir e a desaparição do rei Sebas-
tião, seguido volvidos dois anos pela invasão espanhola e a expugnação do reino 
por Filipe II, privações que cometeram ao povo maior súplica vivida em procissão, 
num tenebrismo que o catolicismo espanhol sancionou em momento coevo e onde 
o debuxo urbano da villa na década de 1570 permite replicar no curso processional 
da festividade das Chagas, coincidente com os limites urbanos num trajeto de tran-
sição entre catorze inflexões de percurso, coincidentes com as catorze estações da 
via crúcis então firmadas. 

17 In Guerra, 2006: 280. 

Foto 15 – Imagem interior do espaço vestibular da sala da lareira do antigo hospital 
do Espírito Santo, então virada ao exterior para permitir o acesso a carretas. 2018 | Autor.
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Igual menção merece outro evento, o terramoto de 1755, “hé esta terra huma 
das que padecerão mayor estrago no Terramoto de mil setecentos sincoenta e sinco, 
principalmente na metade da banda de nacente, aonde forão muy poucas as cazas, 
que ficarão arruinadas porque quase todas cahirão athe os vigamentos e alicerces, mas 
tambem estâ já quase igual o reparo com a ruina. Na outra metade tambem vieram 
ao chão ruas inteiras, e ainda se vê a mayor parte do estrago naquellas que precisão 
de mayores despezas”18. Neste evento, para além de todo o engenho na reconstrução 
dos edifícios e no cuidar dos vivos, repercute-se a perda de paridade em São Se-
bastião e a declaração de São Marçal, tal como em Setúbal, como novo protetor de 
incêndios e de devastação, o que terá contribuído para que esse dia de Todos os San-
tos renova-se o fervor processional. A consequente leitura iconológica do singular 
percurso processional que ainda hoje se mantém, associado à procissão do Senhor 
Jesus da Chagas, permite delinear uma origem comum à via sacra que nos faz recuar 
até aos primórdios da Sezimbra quinhentista.

18 In ANTT, 1759: pt. 26.

Foto 16 – Pedra de insígnia da Ordem de Santiago com a cruz espatária, a vieira e a cabaça, 
atribuida ao século XVI e depositada na reserva museológica do Castelo. 2018 | Autor.
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Na sua génese é plausível considerar São Sebastião e São Tiago como patro-
nos fundadores da póvoa, então numa conjunção de reconquista cristã e de afirma-
ção do reino pelo ascendente belígero que na Ribeira se apresentava em duplo viés, 
como cidadela militar no território arrábido e como embarcadoiro no mar atlântico, 
reflexa alusão de São Tiago às hostes de cavaleiros da Ordem e São Sebastião ao rei 
e às milícias do Concelho, algo que iconograficamente está presente em São Tiago 
na espada cruciforme como patrono dos milites espatários e, em São Sebastião nas 
flechas como padroeiro de arqueiros e besteiros. Esta realidade medieva foi reorien-
tada no início do século XV com a Expansão, logo em 1415 nas pelejas em Marrocos 
e depois na África ocidental, num momento em que a Ribeira de Sezimbra surgiu 
como bastião de experimentados marinheiros e combatentes no mar.

A póvoa reconstruída após 1384 acolhe os primórdios do culto a São Sebas-
tião e a uma procissão que no século XVIII era documentada, cingida num percurso 
entre os limites da póvoa na descida até ao mar e linear ao entorno da vila, até nova 
subida ao cume da capela evocativa, um percurso difícil de trilhar não pela distância 
mas pela inclinação que o vale obrigava. A teia urbana no século XV permite supor 
conexão em grande parte do percurso com a procissão das Chagas, patente no traje-
to para nascente e nos percursos este-oeste-este, que acompanhavam a rua central 
e a estrada de ligação à vila casteleja. No entanto, o grande momento sucede no sé-
culo XVI com a profunda alteração de novos arruamentos ortogonais e da expansão 
da povoação para norte, oeste e este, além da planura do vale pelas suas encostas 
confinantes, onde a construção humana gerou níveis para edifícios e arruamentos, 
um novo perímetro de vivências. Permite-se assim, pela sobreposição da planime-
tria estudada da vila com o traçado de peregrinação conhecido, encontrar unifor-
midade que associa a génese da atual procissão à segunda metade do século XVI, 
coincidente com o perímetro urbano e seus percursos quotidianos, entendendo-se 

Foto 17 – Pedra de insígnia associada ao culto a São Sebastião com a simbólica trilogia de setas 
amarradas por cordão, datada do século XVIII e depositada na capela epónima. 2018 | Autor.
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uma justaposição de trajetos e de protetores, São Sebastião e o chegado Senhor Je-
sus, seja pela Via Sacra, pelos Passos ou pelas Chagas.

Na procissão das Chagas, no primeiro momento da vinda da imagem da igre-
ja da Misericórdia para a Matriz e no terceiro momento em que a imagem regressa 
da igreja Matriz à igreja da Misericórdia, o percurso torneia três templos, a igreja da 
Misericórdia, a capela do Espírito Santo e a igreja Matriz, enquanto no segundo mo-
mento da procissão maior, esta segue ao longo de arruamentos e locais emblemáti-
cos da vila como o paço do Concelho ou o hospital do Espírito Santo, um trajeto que 
tal como na Via Sacra considera um percurso com catorze momentos de inflexão no 
recinto urbano e catorze etapas de alinhamento do cortejo, tal como as catorze esta-
ções da Paixão. As afinidades são legíveis: na 1.ª Jesus é condenado no palácio e na 
14.ª Jesus é sepultado, sucedem-se na Matriz, o paço terreno da Ordem mas também 
o templo consagrado; na 2.ª Jesus carrega a cruz e na 13.ª Jesus é descido da cruz, 
ocorrem no mesmo lugar de início da descida e de final da subida até ao núcleo ur-
bano; na 6.ª Jesus tem o rosto limpo por Verônica, ocorre frente ao mar; na 11.ª Jesus 
é pregado na cruz, acontece no largo do Pelourinho, memorial símbolo de justiça; na 
12.ª Jesus morre, em frente ao cemitério da capela e do hospital do Espírito Santo.

O facto de a procissão ocorrer mormente de este para oeste, prende-se com as 
imposições que o vale suscitou no sentido de crescimento da vila, assim influenciado 
pela geografia do local e não por qualquer visão mística, embora o simbolismo dos 
edifícios e dos arruamentos tenha relevância no trajeto, sendo que a imagem, acolhi-
da em 1534, ano de vislumbre da construção da igreja Matriz que se tornará ponto de 
referência (1564), circula por outros locais como a capela do Espírito Santo (c. 1489), 

Plano 01 – Sobreposição do atual percurso processional sobre a planimetria da vila em finais 
do século XVI, com os catorze pontos de inflexão/estações da via crúcis. 2018 | Autor.
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o arruamento criado com a demolição de um quarteirão atlântico para construção do 
forte de Ancon (c. 1581) e posterior ampliação da fortaleza de Santiago (1649), à passa-
gem pelo paço do Concelho com o seu Pelourinho (c. 1572). Em termos iconológicos, a 
procissão do Senhor Jesus das Chagas tem a imagem de Cristo crucificado como ícone 
e o vermelho como traço colorido das opas da sua Irmandade, embora o cortejo pie-
doso inicie com o pendão das letras SPQR19 transportado por homens de opas roxas, 
simbologia do Senhor Jesus dos Passos, ancestralidade de devoções e transmemoria-
bilidade de trajetos embora e apesar da sua origem mística, o mais antigo documento 
sobre esta procissão data de 1792, no percurso entre a igreja da Misericórdia e a igreja 
Matriz na festividade da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de maio.

Quanto à atual procissão da Via Sacra, o seu trajeto no recinto urbano é 
bem mais recente e só possível de concretizar após a imposição dos planos de ur-
banização da vila, incremento que na segunda metade do século XX desencadeou a 
abertura de novos arruamentos e largos, potenciando na década de 1970 a primeira 
realização deste trajeto processional que, só no advento do ano jubilar de 2000, 
foi definitivamente recuperado embora num percurso novo, o qual e sem disso se 
percecionar, aproxima-nos de distintos locais de devoção, embora por exórdio fu-
nerário.

Os espaços olvidados de memória

Se o reconhecimento dos edifícios religiosos permite apontar espaços funerá-
rios, porém o contexto histórico de Sesimbra acolhe outros recintos sepulcrais que 
se materializaram ao longo dos tempos, suscitando singulares e por vezes únicas 
relações entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.

19 Nos pendões romanos Senatus Populusque Romanus, o Senado e o Povo Romanos, que com o cristianismo 
passou a estar ligada à sede pontifícia da Igreja em Roma.

Foto 18 – Registo do atual cortejo processional da Via Sacra realizado na noite de sexta-feira santa 
pelas ruas da vila, aqui na passagem frente à capela do Espírito Santo. 2013 | Autor.
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A capela de São Sebastião, pela sua missão protetora aos algozes da morte, a 
guerra, as pestes e os acidentes naturais, acolhe no seu perímetro um contexto fune-
rário20 no qual se identificam inumações contextualizadas no século XV, confiados 
em posição perfilada sob orientação canónica de oeste para este e apresentando 
numisma coberto na mão, enterramentos dentro do templo mas também no seu 
exterior, a norte e a oeste.

A capela do Espírito Santo dos Mareantes encerra no seu átrio exterior o 
recinto funerário da Confraria21, por sob o lajeado e, embora só algumas das inuma-
ções tivessem sido identificadas, em deposição ritual canónica associadas a parcos 
materiais entre os séculos XVII e XVIII, podem as inumações mais fundas consi-
derar cronologias igualmente recuadas. A interpretação que este espaço encerra 
prende-se com a sua própria implantação, pois localizado à cota em que está, suscita 
diferencial interpretação entre os planos da vida e da morte, pois os defuntos sepul-
tados por debaixo do lajeado do adro e do nível de entrada no templo, estão porém 
acima do nível onde convalescem os acamados no hospital, em que as paredes de 
alvenaria se perfilam como o único limite entre os dois mundos.

6No que respeita quer à igreja da Misericórdia quer à igreja Matriz de Santia-
go, os dados conhecidos são insuficientes mas propiciam considerar a presença de 
inumações no interior de ambos os templos, como era costume, bem como nos pró-
prios adros exteriores a poente, onde frente à igreja da Misericórdia surgem algumas 
lajes epigrafadas que tal indiciam, embora a diferença de cotas suscite fenómeno 
similar à capela do Espírito Santo, com os defuntos num nível de deposição superior 
ao dos crentes que experienciavam a vida no templo, sendo pois um caráter singular 
de identidade entre a Corporação e a Irmandade no espaço urbano de Sesimbra.

20 Identificado por trabalhos arqueológicos integrados no projeto de reabilitação do edifício, em 2017.
21 Identificados no decurso dos trabalhos de reabilitação do edifício, em 2000.

Foto 19 – Trabalhos arqueológicos que permitiram a identificar várias inumações 
no recinto exterior da capela de São Sebastião. 2017 | Autor.
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Em época posterior temos a criação do Cemitério Municipal, em 1836, susci-
tado pela lei liberal do ano anterior que regulamentou o enterramento nos templos 
através da constituição de cemitérios, distanciados de igrejas e capelas, sendo uma 
medida não só de higiene pública mas também da idiossincrasia do novo regime 
liberal frente a uma sociedade profundamente clerical. Em Cezimbra assistiu-se à 
imposição do cemitério numa meseta a norte da igreja Matriz, contígua à capela 
de São Sebastião qual reminiscência protetora divina, um terraço arejado distante 
da vila mas suficientemente próximo para que no final do século, acabasse por ser 
envolto por unidades industriais conserveiras e mais tarde por blocos habitacionais, 
integrando-o no recinto urbano.

Menção a outro registo contemporâneo, identificado na vala comum de Vila 
Pinto, no extremo nascente da vila sobranceiro ao monte intitulado de Calvário, por 
sob um solitário cruzeiro onde se insculpiu 1857, referência ao fatídico ano em que 
a vila foi assolada por febre tifoide, para o que foi necessário abrir esta grande vala 
para enterrar muitos dos que pereceram. À época, Cezimbra era um franco porto 
marítimo onde os menores cuidados sanitários e os incubados estados de maleita de 
marinheiros se disseminavam nas ruas e tabernas e, onde a difícil subida pelo vale 
foi natural barreira que confinou o surto ao núcleo urbano mas, aumentou a sua 
mortandade, tornando o monte do Calvário um lugar de medos e de fantasmas na 
memória coletiva.

Por fim, um último registo associado ao projeto para novo cemitério muni-
cipal no mesmo lugar do Calvário, desígnio datado de 1906 e que determinou pela 
Câmara a aquisição de terrenos para implantação do projetado cemitério, altaneiro 
por sobre a vila e sua baía, provido de devidas condições geológicas e de melhor 
arejamento, para onde se delineou nova capela. Embora aprovado, o projeto nunca 
chegou a ser concretizado, prefigurando a construção resposta ao elevado volume 
de propostas para ocupação do espaço urbano, complementar a arruamentos e a 
largos, que procuravam reorientar o crescimento desordenado então suscitado por 

Foto 20 – Trabalhos arqueológicos que permitiram identificar vários enterramentos 
na antiga vala comum localizada em Vila Pinto. 2001 | CMS (Museu Municipal de Sesimbra).
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novas construções residenciais e pelos complexos fabris da indústria conserveira, 
sendo que nestes terrenos três décadas mais tarde, são construídos bairros de ha-
bitação social para usufruto das faixas mais carenciadas da comunidade piscatória.

Conclusão

A póvoa da Ribeira de Sezimbra saída da primitiva teia construída avessa ao 
mar, arrogou no século XVI uma novel dinâmica urbana e de vivências comunitá-
rias, resultado da sua expansão económica e social, afirmando-a como vila moderna. 
A relação dos espaços identificados com as utilizações gregárias quotidianas da sua 
génese marítima, permitiram traçar uma matriz sociológica que, em muito, flui da 
inerente homenagem face às devoções religiosas então reverenciadas.

Na cova do vale, a Ribeira revê a sua génese aos primórdios da reconquista e 
à afirmação de oragos mártires mas bélicos, São Tiago com a Ordem Militar e São 
Sebastião com os besteiros do conto, do século XII até ao século XV, protetores da 
póvoa exposta às algaras mouriscas e razias castelhanas como aos surtos epidémi-
cos e aos cataclismos naturais acentuados pelo Atlântico. Igualmente, a sua extrema 
localização entre a serra arrábida, o esporão do espichel e o extenso mar, tornou a 
póvoa um imprescindível porto de abrigo que se consolidou na transição dos sécu-
los XV-XVI com a implantação de duas das mais importantes entidades assistências, 
a Confraria do Espírito Santo e a Irmandade da Misericórdia, com os seus templos 
e hospitais.

O século XVI consubstanciou também um novo momento devocional na 
Sezimbra atlântica com três distintas evocações que, no entanto, personificam o 
mesmo momento religioso, o martírio e o sofrimento inseparável da Paixão, res-
petivamente a Via Sacra, o Senhor Jesus dos Passos e o Senhor Jesus das Chagas, 
confluindo num só percurso processional que se perpetuou ao longo dos anos até à 
atualidade, mas que na sua génese, se construiu com a remissão de tais reconhecidas 

Plano 02 – Plano topográfico do projeto para o novo cemitério municipal no lugar 
do Calvário, da autoria do eng. José Abecassis. 1906 | AMS (AMS|FCMS/L/B/03/Cx_01).
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evocações. Desta afinidade religiosa também provêm um outro ascendente que tor-
neia pelas ruas da vila, associado a tempos de passagem e a espaços de permanên-
cia, bem evidentes nas áreas sepulcrais e nos cemitérios que se foram constituindo 
como ideários coletivos.

Acentua-se assim a relação do espaço urbano com os recintos religiosos e, 
destes com o espaço urbano, matriz de relação espiritual que nos dias de hoje, so-
bretudo pelas suas piedosas devoções, tornam Sesimbra sacra urbanitas, em si um 
espaço sagrado.
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António Mendes de Matos: um
cirurgião sesimbrense perseguido 

pela Inquisição – 1620-1623
João Augusto Aldeia  

Economista, Câmara Municipal de Sesimbra

Resumo
António Mendes de Matos, cirurgião em Sesimbra, foi preso pelo Tribunal 

do Santo Ofício em 29 de Março de 1620, na sequência de uma denúncia, que se 
provaria ser altamente suspeita, claramente motivada por desejo de vingança. O 
réu, além de negar as acusações, apresentou um impressionante rol de testemunhas 
que comprovaram a sua exemplar conduta como cristão. Acabaria por ser absolvido 
mas, mesmo assim, passaria nos cárceres 3 anos e 7 meses.

Palavras-chave: Cirurgião; Sesimbra; Tribunal do Santo Ofício.

Abstract 
António Mendes de Matos, a surgeon from Sesimbra, was arrested by the 

Tribunal of Portuguese Inquisition on March 29, 1620, following a complaint that 
was highly suspicious, clearly motivated by a desire for revenge. The defendant, 
besides denying the accusations, presented an impressive list of witnesses who 
proved his exemplary behavior as a Christian. He would eventually be acquitted, 
but even so, he would spend 3 years and 7 months in the jungeons of the Holy 
Office.

Keywords: Surgeon; Sesimbra; Tribunal of Portuguese Inquisition.

Preâmbulo

No dia 29 de Março de 1620, um Domingo, alguns oficiais do Tribunal do 
Santo Ofício deslocaram-se a Sesimbra e prenderam o cirurgião António Mendes de 
Matos, na igreja Matriz de Santiago, no preciso momento em que praticava o acto 
da confissão, “aos pés de seu confessor, frei Luis Garcês, religioso da ordem de S. Tia-
go”. No mesmo dia, e relacionada com o mesmo processo, foi efectuada a prisão de 
Beatriz Mendes de Leão, tia de António, pessoa idosa – 70 anos – e já muito doente. 
Também buscaram por Tomás Pinel (ou Pinhal), irmão de Beatriz, mas este já não 
morava em Sesimbra, encontrando-se ausente nas Índias de Espanha1.

1 Índias de Espanha: as possessões coloniais de Espanha. A expressão englobava as Índias Ocidentais (posses-
sões na América) e as Índias Orientais (nos oceanos Índico e Pacífico).
Tomás Pinel aparece como padrinho de baptismo num registo paroquial de Sesimbra, em 1592
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O oficial encarregado da prisão foi António Antunes, familiar da Santa Inqui-
sição, o qual, no dia 22 de Março de 1620, recebeu instruções para:
 “que vades à Vila de Sesimbra, e aí, ou onde forem achados prendais Beatriz 

Mendes de Leão, cristã-nova, viúva de João Serrão, médico que foi do Duque 
de Aveiro, e a Tomás Pinhal, cristão-novo solteiro, irmão da sobredita Bea-
triz Mendes, e António Mendes de Matos, cristão-novo cirurgião, sobrinho 
da dita Beatriz Mendes, todos cristãos-novos e moradores nessa dita vila, os 
prendais por culpas que nesta mesa há, porque devem ser presos (...) e com 
cada um dos ditos presos, trareis cama e fato para seu uso, e para seus ali-
mentos até trinta mil réis.”

A acusação era a que habitualmente recaía sobre os cristãos-novos: prática de 
Judaísmo. Porém, neste caso, a denúncia era altamente suspeita, apresentando todos 
os indícios de ser motivada por desejo de vingança: o autor era filho dum outro 
médico, João Serrão, também cristão-novo, e que casara em segundas núpcias com 
a referida Beatriz Mendes. Os filhos do primeiro casamento de João Serrão, que fora 
médico particular do Duque de Aveiro, em Azeitão, nunca se deram bem com a ma-
drasta, muito pelo contrário. Essa relação de inimizade foi-se agravando à medida 
que o médico foi ficando velho, incapaz de trabalhar e se foram consumindo os seus 
bens. Nos últimos anos de vida de João Serrão, já era António Mendes de Matos que 
tinha de ajudar a tia a sustentar a casa. Apesar disso, os filhos do médico acusavam 
a madrasta e o seu sobrinho de roubar o pai, e ameaçavam abertamente que lhes 
haviam “de pôr fogo” – uma alusão nada subtil aos autos-de-fé da Inquisição.

Muitos processos do Santo Ofício, nomeadamente a maioria dos que atingi-
ram cristãos-novos de Sesimbra nesta época, são pobres em detalhes sobre a vida 
diária dos acusados. O objectivo dos inquisidores era o de obterem confissões sobre 
a prática do Judaísmo, bem como novas denúncias de amigos e familiares – para isso 
havia um questionário preparado, que era dado a conhecer logo nos primeiros dias 
de encarceramento, tipificando os actos que podiam “comprovar” a acusação: assim, 
perguntava-se aos presos:

– Quanto tempo há, depois do último perdão geral a esta parte, que ele decla-
rante se apartou de nossa santa fé católica e se passou à lei de Moisés, tendo crença 
nela, e esperando salvar-se nela, não crendo no mistério da Santíssima Trindade, nem 
em Cristo Nosso Sr. não o tendo por verdadeiro Deus e Messias prometido na lei, antes 
esperando ainda por ele, como os Judeus esperam?;

– Se, do dito tempo a esta parte, quantos sábados de trabalho guardou por obra 
ou na vontade começando aos guardar da sexta feira à tarde mandando varrer a casa 
e concertar os candeeiros com azeite limpo, e torcidas novas vestindo nos tais dias ca-
misas lavadas e mandando lançar lençóis lavados na cama
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– Quantas Páscoas dos Judeus, que é no mês de Março celebrou comendo nelas 
o cordeiro Pascoal com alfaces agrestes, e outras Páscoas como as das cabanas com as 
mais cerimónias que os Judeus costumam fazer?

– Quantos jejuns do equipur, que é no mês de Setembro, jejuou só ou em com-
panhia de pessoas de sua nação, mandando concertar a casa como fosse dia de festa, 
vestindo diferentes vestidos dos outros dias; e quantos jejuns da Rainha Ester que é 
(...) jejuando três dias não comendo em todos eles senão na noite do derradeiro dia; 
e quantos jejuns do Thanis em segundas e quintas-feiras não comendo nem bebendo 
senão à noite (...)?;

– Quantas vezes lhe aconteceu tirar ou mandar tirar a landoa do quarto traseiro 
da rês miúda e se quando se amassava em sua casa mandava deitar-lhes pelouros de 
massa no fogo nas noites de Natal, São João, se usava na água que em casa tinha para 
beber para a mesa, pedras de sal, miolos de pão e pingas de vinho?;

– Se, quando lançava a bênção a seus filhos, ou a outra alguma pessoa, lhes 
punha as mãos na cabeça e lha corria pelo rosto nomeando Abraão, Isaac e Jacob, em 
observância da lei de Moisés?;

Quando finalmente, por meio de ameaças – que podiam chegar à tortura – os 
presos eram levados a confessar, habitualmente limitavam-se a admitir as “culpas” 
do referido questionário, pois sabiam que era isso que os inquisidores queriam ou-
vir. Para uma condenação bastava isto: no dia tal (mais ou menos), na companhia 
de tal e tal pessoa, tinham admitido que “criam na lei de Moisés”, etc. Mas não 
bastava confessar e denunciar: era preciso “acertar” nas denúncias de que tinham 
sido vítimas, ou seja, “adivinhar” quais as pessoas que os tinham denunciado ou que 
tinham já sido citadas nessas denúncias – sem isso, a prisão ameaçava eternizar-se, 
prolongando-se para níveis de tortura cada vez mais insuportáveis.

No jogo do “gato e do rato” entre inquisidor e preso, este procurava mi-
nimizar as consequências: começava por negar qualquer falta, depois denunciava 
pessoas ausentes do país ou já falecidas, depois desconhecidos, e só no final os 
familiares mais chegados. 

A todas as perguntas, António Mendes de Matos respondeu que “sempre fora 
muito bom cristão e verdadeiro católico, e que nunca se apartou da nossa santa fé, 
e que cria verdadeiramente o que faz, crê e ensina a santa madre igreja de Roma", e 
que não praticara nenhuma das acções inquiridas.



186

A denúncia

A denúncia que ditou a prisão de António Mendes de Matos e de sua tia, fora 
feita por Francisco Serrão, de 45 anos, escrivão do judicial da cidade de Coimbra. 
Entre as várias acusações que fez, disse:

“Que (...) estando ele em Azeitão em casa de Brites Nunes, cristã-nova, segunda 
mulher de João Serrão, médico, pai dele confidente”, esta terá dito que cria na Lei de 
Moisés. No processo, em nota à margem, encontra-se escrito: “esta Beatriz Nunes há-de 
ser Beatriz Mendes (...) por ser mulher de João Serrão, e também da lista que veio de 
Sesimbra que anda no processo de Branca de Oliveira”. Ou seja, já constaria de um 
outro processo. E João Serrão acrescentou ainda o sobrinho de Beatriz:

“Disse mais que no mesmo tempo (...) estando na dita vila de Azeitão em casa 
da sobredita Brites Mendes, com António Mendes de Matos, cristão-novo, cirurgião, 
que vive em Sesimbra e é sobrinho da dita Brites Mendes” [aquele dissera que cria na 
Lei de Moisés].

A denúncia, sem grandes detalhes, segue o modelo genérico já referido. No 
entanto, o processo de António Mendes de Matos, revela-se pródigo na descrição de 
aspectos da vida social de Sesimbra. Sobretudo porque o réu tem uma posição social 
elevada e possui meios para se defender, detalhando e comprovando a vingança de 
que é vítima. Além disso, está bem integrado na sociedade da época e arrola um 
impressionante conjunto de testemunhas.

António Mendes de Matos era cirurgião: ou seja, era um médico capacitado 
para, além do diagnóstico e prescrição, poder operar fracturas e realizar cirurgias de 
órgãos vitais – e exercia de facto essa profissão, como foi atestado por várias das tes-
temunhas que indicou em sua defesa. Mas desempenhava igualmente a função de 
financiador de actividades económicas: estas duas actividades eram com frequência 
desempenhadas por judeus e, subsequentemente, por cristãos-novos 2. 

2  

2 É possível que descendam desta família de cristãos-novos, os sesimbrenses Francisco Pinto de Leão, farma-
cêutico e fundador da farmácia Leão (n. 1817) e António Pinto Leão de Oliveira, médico (1846-1898).
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Pedra tumular
 

O processo de António Mendes de Matos ainda difere de todas as outras 
vítimas sesimbrenses da Inquisição, pelo facto de ter sobrevivido, até aos nossos 
dias, a pedra tumular que partilhou com a sua mulher, Isabel Duarte. A maior parte 
das pedras tumulares que existiam nas igrejas de Sesimbra foram desaparecendo 
com o tempo, nomeadamente aquando das obras realizadas já no século 20, com o 
objectivo de “adaptar” os templos às orientações do Concílio Vaticano II. No caso da 
igreja da Misericórdia, algumas dessas pedras tumulares, depois de retiradas do seu 
contexto fúnebre, foram cortadas e reutilizadas no empedrado do pátio comum à 
Igreja e ao asilo da Misericórdia. A laje de António Mendes de Matos e Isabel Duarte 
foi apenas um pouco cortada numa das extremidades, e colocada próximo da porta 
da dependência que serve, actualmente, como capela funerária.

Genealogia

A determinação da genealogia era uma das primeiras averiguações a ser feita 
junto do preso. Inquiriam-se os laços familiares e, nomeadamente, se algum mem-
bro da família estivera preso. Esta averiguação recorria ao interrogatório do preso, 
mas igualmente a interrogatórios feitos a outras pessoas, alvo de outros processos, 
ou testemunhas desses mesmos processos. Por exemplo, em relação a António Men-
des de Matos, apurou-se do depoimento de sua mãe, Andreza de Matos, inserido 
no processo de Beatriz Mendes, que “seus avós e pais serviram cargos honrosos e da 
governança da vila de Sesimbra e de almoxarife e outros ofícios do duque de Aveiro.”
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Na sessão de Genealogia, o próprio, além de declarar que “cuidava que não ti-
nha culpas que confessar”, declarou ser filho de Manuel Mendes, médico, já defunto, 
e de sua mulher Andreza de Matos, “ambos da nação dos cristãos-novos” e moradores 
em Sesimbra. Que tinha 40 anos, “mais ou menos” e era casado com Isabel Duarte, 
também cristã-nova.

Nenhum dos seus quatro avós eram vivos, e ele apenas tinha conhecido a sua 
avó Maria Álvares. Estavam vivos dois tios irmãos da sua mãe, que se chamavam 
Tomás Pinel e Álvaro de Leão, “ausentes há muito tempo nas Índias de Castela; e o 
dito Tomás Pinel é casado com uma castelhana em Sevilha (...) e Álvaro de Leão é ca-
sado nesta cidade com Isabel de Medina da Nação de que tem três filhos3. 

A sua mulher, Isabel Duarte, era cristã-nova e natural de Alcácer do Sal. Ele 
próprio fora baptizado na cidade de Beja, mas já crismado na vila de Sesimbra. “Tem 
ofício de cirurgião e estava aprovado para curar de medicinas”.

Inventário de bens

O inventário dos bens foi feito numa audição realizada pelo inquisidor Pero 
da Silva de Sampaio, que lhe colocou a questão da praxe: “que bens tem móveis e de 
raiz, que dinheiros ou peças de prata ou ouro, que dívidas lhe devem e ele deve, e em 
que termos estão”.

António Mendes de Matos respondeu “que nenhuma fazenda de raiz tinha e 
que não tinha mais dinheiro quando foi preso que vinte mil réis que vieram para seus 
alimentos.”

Quanto a peças valiosas e outros objectos, declarou: 
– uma cadeia de ouro que pesa mais de dezoito ou vinte mil réis que entregou a 

Manuel Simão prior de Santiago de Sesimbra quando o prenderam para a desse a Isabel 
Duarte mulher dele declarante

– uns brincos de ouro das orelhas de sua mulher;
– uma gargantilha (...);
– outra cadeia de ouro de duas voltas que pesaria vinte e cinco mil réis;
– quatro anéis de ouro com pedras (...);
– um cobertor grande de (...);
– uma colcha branca (...);
– uns calções de cetim aveludados (...);
– um vestido de cetim aveludado tudo negro;
– um gibão de corte ;
– e móveis de casa;
– roupa de linho e colchões, cadeiras e mesas (...);

3 Em 1595 (ou 1596) foi baptizado em Sesimbra: Jerónimo, filho de Álvaro de Leão e de Isabel de Medina; 
foram padrinhos: André de Matos e Luzia Domingas. 
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Um activo importante eram os créditos e débitos – a actividade de concessão 
de empréstimos era comum a algumas pessoas de origem judaica; António Mendes 
de Matos começou por indicar os seguintes devedores e respectivos valores:

– Francisco Lourenço, mandador da Baleeira, setenta ou oitenta mil réis; 
– Afonso Gonçalves também mandador outro tanto;
– Francisco Coelho cordoeiro lhe deve  coisa de vinte mil réis;
– António Domingues, vinte e cinco mil réis;
– António Mendes, dois mil e quinhentos réis;
– Gomes ___ outro tanto;
– Pero Gomes já defunto doze mil réis, sendo todos de Sesimbra;
– Pero da Rosa (?) de Azeitão vinte e três mil réis;

– Declarou que “haverá dois anos que comprou a Brites Filipa do termo de Se-
simbra trinta alqueires de trigo do foro do (...) por sessenta mil réis os quais a dita sua 
mãe pagou do seu dinheiro pelo que o conhecimento se fez sobre ele dito declarante e o 
dito foro é de sua mãe Andreza de Matos e ela o gozava;”

– E que “se achariam dois conhecimentos de António Vicente, e de Brás Afonso 
de cinquenta mil réis ambos que sua mãe deu a perdas e ganhos, e lhe pertencem posto 
que estão feitos a ele declarante, os quais conhecimentos tinha a dita sua mãe;”

– E, ainda, que tinha um rossim castanho.

Logo no dia seguinte ao desta audição, António Mendes de Matos comunicou 
que se esquecera de declarar algumas dívidas (que lhe deviam) e pediu para ser 
ouvido de novo, mas indicaram-lhe que “fizesse da minha letra e sinal”, e assim fez. 
A lista e o detalhe com que descreve estes créditos, constituem uma informação 
valiosa sobre a actividade económica de Sesimbra, nomeadamente sobre o modo de 
financiamento, quer das viagens comerciais em navios, quer da actividade piscató-
ria, pelo que os transcrevemos a seguir, na sua maior parte.

– E assim digo dever-me Pedro Cacheiro, mestre do seu navio, morador na vila 
de Sesimbra vinte e cinco mil réis que lhe dei a perdas e ganhos sobre o risco do dito 
navio do qual trazendo-o a salvamento a esta cidade de Lisboa me deve além dos ditos 
vinte e cinco mil réis a ganhos (...)

– Me deve (...) André Roiz mestre do seu navio quinze mil réis os quais lhe dei e 
o mesmo (...) para as partes do Brasil (...) ganhos trazendo-o a salvamento.

– Me deve Diogo Dias Carvalho natural da vila de Sesimbra mestre do seu barco 
dez mil réis que dei a perdas e ganho da sardinha das armações da dita vila deste ano 
de 620 o qual deve os ditos dez mil reis e os ganhos ou perdas em Dezembro do dito ano;
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– Deve-me Francisco de Amores já defunto natural de Sesimbra mestre do seu 
navio quarenta e sete mil réis os quais me deve pela maneira seguinte: vinte e sete mil 
réis de ganhos que se houveram de vinte mil réis que lhe dei a perdas e ganhos sobre o 
dito seu navio partindo desta cidade de Lisboa para Angola e de Angola para Índia os 
quais vinte e sete mil réis e os vinte que já dei fazem a soma de quarenta e sete acima 
ditos, o qual Francisco de Amores morreu em Angola e partindo o navio para India 
chegou a salvamento e visto o dito Francisco de Amores ser falecido foi em seu lugar 
um fulano (...) e que ficou entregue de toda a fazenda do dito defunto e vindo o dito 
deve-me (...) Antónia Gomes mulher do defunto devedora dos ditos 47 mil réis o qual 
ela justificara que enquanto eu não sei se são vindos ou não, e de tudo isto acima dito 
não houve tempo de se fazer escrituras nem escrito nenhum [devido à] sua ida em tem-
po que eu não estava na terra mas tudo se declarou por cartas que o defunto mandou 
à dita sua mulher Antónia Gomes, o que também são sabedores (...) Pero Preto e João 
Preto Vaz moradores na dita vila, os quais sabem como o defunto me levara os ditos 
vinte mil réis – e Nuno Dias (...) foi por bombardão do dito navio e António Gonçalves 
Passos (...) que foi por mestre de Angola para Índias sabe dos vinte e sete mil réis que 
os vinte deram de ganância do que tudo a mulher do dito defunto (...).

E as três partidas primeiras desta lembrança, com as mais que ontem declarei, 
constam por escritos dando-lhe eu o dito dinheiro aos ganhos e perdas do princípio de 
sua viagem até ao fim dela pelo que se lhe não pode pedir, nem eles têm obrigação 
de pagar, senão no fim da dita viagem, os quais escritos acima ditos estão em poder 
de minha mulher Isabel Duarte, e as dívidas que ontem declarei no inventário que se 
fez de minhas fazendas constam por escritos que também tem a dita minha mulher 
dos que me são devedores, e em que tempo têm por obrigação pagar-me que segundo 
minha lembrança (...)

– Me deve o sr dom Afonso de Lencastre, filho do duque de Aveiro cinquenta mil 
réis que lhe emprestei (...) mas posto por escrito que tenho do dito sr, o não declarou e 
me é obrigado a pagar em qualquer tempo que lho pedisse;

– Me deve Diogo Preto Camarinho oito mil réis de empréstimo dos quais tenho 
escrito e me é obrigado a mos pagar em qualquer tempo que lhos pedir;

– Me deve João Vidal mestre da sua caravela de vinte e cinco mil réis os quais 
lhe dei a perdas e ganhos para as partes do Brasil como as partidas acima, de que a mi-
nha mulher tem os escritos com os demais (...) até Setembro deste ano de 620 e declaro 
que este João Vidal é morador na mesma vila.
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As escravas Sabina e Madalena

Um outro aspecto em que, no dia seguinte ao da primeira audição, André 
Mendes de Matos decidiu completar o que tinha declarado, refere-se a uma escrava 
de cor. Assim, perante o inquisidor, declarou, entre os seus “bens” “mais uma escra-
va de doze para treze anos que lhe foi dada em casamento”;

Na declaração adicional, acrescentou: “E quanto à mulata por nome Sabina 
filha de Madalena escrava já defunta4 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 de  (...) Pero de Leão já defunto vivia em São Tomé a mandou ele de presente 
e a sua irmã e o dito seu pai quando se foi a dita viagem que a deixou encomendada 
como filha sua”.

Ou seja: a escrava declarada, de nome Sabina, era filha de uma outra escrava, 
de nome Madalena, que “pertencia” ao tio Tomás Pinel (que era, como foi referido 
no início, para ter sido preso na mesma ocasião). Mas Tomás Pinel, afinal, era o pai 
de Sabina, pai que a deixara “encomendada como filha sua”, e que por isso devia ser 
considerada como “forra”, ou seja, liberta da escravatura.

Tal como aconteceu com a lista de devedores, não é muito credível que An-
tónio Mendes de Matos se tenha esquecido destes pormenores na primeira sessão 
de apuramento de bens: declarou Sabina, inicialmente, como escrava sua, e no dia 
seguinte lembrou-se que, afinal, já não era escrava? É provável que, na primeira 
sessão, tenha “minimizado” o volume de coisas a declarar, tendo depois mudado de 
opinião, acrescentando e detalhando pormenores.

A existência de escravos em Sesimbra, nesta época e nas seguintes, encontra-
-se documentada nos registos paroquiais de nascimento e de óbito: por exemplo, em 
1640, João Francisco Pedreiro, casou com “Luisa Pinel, escrava que foi do Major Álva-
res de Leão”: apelidos comuns à família de António Mendes de Matos. A maioria dos 
proprietários destes escravos e escravas eram, ou militares, ou padres.
4

Contraditas

A certa altura do processo, era feita a “Prova da Justiça”, ou seja, o preso era 
formalmente acusado, dando-lhe a conhecer, por escrito, quais as acusações que o 
Tribunal lhe fazia. Isto ocorreu aos 23 dias do mês de Agosto de 1622, ou seja, mais 

4 Nos registos paroquiais de Santiago está registado o óbito de uma “escrava de António Mendes de Matos”, Ma-
dalena (“Madanela”), em 1616 – ou seja, 4 anos antes da sua prisão. [ficheiro 63 de livro 1579-1716, Santiago]
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de dois anos após a prisão! Subsequentemente, o réu podia apresentar a sua defesa, 
ou seja, apresentar “artigos de contraditas”, e nomear testemunhas.

Mesmo nesta fase do processo, ao Réu não eram revelados pormenores. Este 
procedimento tinha duas consequências: a defesa não poderia ser tão bem prepa-
rada, e o réu poderia, desta forma, continuar a ser tentado a “disparar em todas as 
direcções”, ou seja, a denunciar toda e qualquer pista que lhe ocorresse acerca da 
origem da acusação.

António Mendes de Matos, na sua defesa, “acertou” na origem da denúncia: 
os filhos de João Serrão e, sobretudo, Francisco Serrão, e é sobre ele que assenta o 
principal foco da defesa. Mas alargou a defesa a outras pessoas com quem tinha tido 
desavenças, como veremos adiante.

Em sua defesa, António Mendes de Matos alegou o seguinte:

– Que ele Réu era católico temente a Deus, e à Virgem Maria, Nosso Senhor 
e a todos os santos, e professou sempre a fé católica de Cristo Nosso Senhor, confes-
sando-se, e comungando todas as festas principais do ano, e no tempo dos júbilos, 
ouvia missa aos domingos e dias de santos de guarda, e fazia cerimónia nos dias de 
fazer. E quando curava os enfermos na vila de Sesimbra, e seu termo, vendo que 
estavam enfermos, os admoestava, que se confessassem, e comungassem, e fizessem 
os mais actos de bons cristãos. 

– Que quando curava aos enfermos pobres, além de os curar de graça, lhes 
dava de sua bolsa dinheiro, e lhes mandava os mimos de sua casa, e os animava, e 
instruía no que deviam fazer para sua salvação, mas também aos cristãos-velhos;

– Além disso fez muitas festas aos santos, de que há confrarias na sua fregue-
sia, em que gastou muito de sua fazenda, e além disso fez um lanço de azulejos nas 
paredes da dita igreja [de S. Tiago, em Sesimbra], que lhe custou muitos cruzados; e 
além disso fazia muitas esmolas a pobres, e Religiosos;

– Que sempre comeu carne de porco, assim curada como fresca, e todo o pei-
xe de couro; cação; raia; lampreia, e juntamente de lebre; coelho; perdiz; E tudo mais 
que os cristãos velhos costumam comer; E que [nunca praticou] ritos, e cerimónias 
Judias, nem teve crença na lei de Moisés.

Os artigos da defesa referiram-se ainda a outras desavenças que tivera com 
o boticário Diogo Preto e com Manuel Soares – embora, neste aspecto, o cirurgião 
sesimbrense se tenha equivocado ao pensar que a denúncia podia ter partido de 
qualquer deles. No texto preparado pelo procurador de António Mendes de Matos, 
afirma-se que “Manuel Soares (...) é inimigo capital dele Réu porquanto estando ele 
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Réu na dita vila, o dito Manuel Soares, vindo das escolas de Coimbra a curar na mesma 
vila, teve com ele Réu muitas brigas e diferenças sobre matéria de seu ofício (...) sobre a 
ciência dos professores [tendo trocado] palavras ofensivas e injuriosas de modo que por 
inimigos eram tidos publicamente (...) dizendo que lho havia de pagar”.

Quanto ao boticário Diogo Preto, tinham tido “brigas e diferenças”, e um dia, 
“na rua direita da dita vila, junto das casas do capitão, de modo que ele Réu levou de 
uma adaga para dar no contrariado, e ele levantou da espada, e remeteu com ele Réu, 
e lhe foi forçado meter-se nas casas de P.º Gomes, foi forçado a tomar espada, e sendo 
com ela acorreu muita gente, que foi causa de se não matarem um ao outro”.

Este episódio foi confirmado pela testemunha Isabel Galvoa: “ele Réu, e Dio-
go Preto boticário morador nesta dita vila tiveram brigas e diferenças na rua Direita 
defronte das janelas dela testemunha, que tudo viu com os seus olhos e o contraditado 
deu no Réu uma ou duas espadeiradas até se recolher na casa de P.º Gomes ponte, e 
que sabe depois disto houve maiores brigas entre eles pela qual razão ficaram inimigos 
descobertos”.

Também o capitão Luís Carvalho de Vargas confirmou esta desavença: “é ver-
dade, que acudindo ele testemunha à briga que o Réu tivera com o contraditado Diogo 
preto, boticário, os achara já apartados, e muita gente que lhe referiu, e contou, como 
ambos tiveram diferenças”.

Promessa de casamento

Uma outra razão aduzida foi a do ódio que Francisco Serrão tinha a António 
Mendes de Matos derivado do facto de que “tendo ele Réu prometido ao pai do dito 
Francisco Serrão de casar com uma sua filha, irmã dele contraditado, depois de morto 
o dito pai não quis ele Réu casar com ela por algumas razões que para isso havia, e 
vendo que ele Réu casava com outra mulher, ficou muito grande inimigo dele Réu”, e, 
por este facto, “devem seus testemunhos ser julgados por nulos”.

Conflito no cárcere

Na sua defesa, o cirurgião sesimbrense ainda viria a referir uma briga que 
teve com dois companheiros de cárcere: Rui Fernandes Castanheda, e Pedro Mendes 
de Lima, este natural da vila de Caminha, e também um tal Francisco de Palácios. 
No entanto, no processo, não constam quaisquer depoimentos ou queixas destas 
pessoas.

Testemunhas

O preso podia indicar diferentes testemunhas para diferentes quesitos. Para 
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sua defesa, António Mendes de Matos nomeou um impressionante rol de testemu-
nhas, que a Inquisição depois mandou ouvir, quer em Sesimbra, quer em Azeitão. Os 
depoimentos das testemunhas de Sesimbra destinavam-se a comprovar a conduta 
cristão do réu, e os de Azeitão para comprovar a inimizade dos filhos de João Serrão. 
Os presos eram aconselhados a não indicar, como testemunhas, nem cristãos novos 
nem pessoas da família, e também eram preferidos “homens antes que mulheres”.

Listamos a seguir apenas alguns dos nomes da longa lista, sendo que nem to-
das foram ouvidas, existindo mesmo indicação da Inquisição, aos inquiridores locais 
(os párocos) para apenas ouvir três testemunhas para cada quesito. 

Rol das testemunhas

– Dona Isabel Galvoa, mulher do Capitão Correia Ribeiro (capitão mor da vila)
– O Capitão Luís Carvalho de Vargas 
– Os Padres: João Serrão de Macedo, Gaspar Vaz (sacerdote de missa morador 

na vila de Sesimbra), Hilário Vaz de Carvalho, Diogo Preto Peixoto, Pero Preto;
– João Serrão de Macedo, professo da ordem militar de S. Tiago, beneficiado 

coadjutor na Igreja de Nossa Senhora da Consolação sita no castelo de Sesimbra
– Simão da Costa Soeiro, Juiz de Fora
– D. Diogo Ponce Leão e a sua mulher, Dona Ana de Mesquita
– Sebastião Pacheco, escrivão ante o físico mor, de Lisboa
– Manuel Mendes de Araújo, escrivão ante o cirurgião mor a S. Roque, em 

Lisboa 
– Maria Martins
– Leonor Martins, parteira
– Maria André, forneira
– Branca Teles
– Isabel Barreta
– Beatriz Preta, mulher de Frutuoso Gonçalves
– Jácome Gonçalves, sapateiro e o seu filho João Gonçalves
– António Fernandes, estalajadeiro e almocreve e a sua mulher, Beatriz Álvares 
– Francisco Roiz, que fora Alcaide
– Diogo da Silva, escrivão da câmara do duque dom Álvaro
– Filipe Antunes, lavrador, da aldeia de Oleiros
– Luis Álvares
– Isabel Pinheira, mulher de António Lopes, carpinteiro
– Jerónimo Antunes, homem nobre, de Coina a Velha
– Francisco Nunes, homem nobre
– Manuel Nunes, homem que vive de sua fazenda 
– Gregório Gomes, piloto, de Sesimbra
– Sebastião Gonçalves Peres, piloto
– Afonso Preto, mandador
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– Domingas Antunes, mulher de Sebastião Lourenço, mareante (?)
– João Gomes, o “forte” de alcunha, de Sesimbra 
– Catarina Mendes, viúva
– Fernão Dias de Brito, morador na Aldeia dos irmãos em Azeitão, e o seu 

irmão, Cristóvão Dias
– Manuel Viegas
– Gaspar Lobato, de Azeitão

As testemunhas ouvidas comprovaram repetidamente os artigos da defesa, 
com excepção dum caso, o de Filipe Antunes, de 63 anos, “lavrador que vive de sua 
fazenda, morador na Aldeia de Oleiros”, que disse nada saber, “por ser lavrador e ter 
sua fazenda muito distante e nela se ocupar”.

As testemunhas, no geral, não acrescentaram muitos detalhes ao que consta-
va dos artigos de defesa, mas em alguns casos referem aspectos interessantes:

O Padre Gaspar Vaz, sacerdote de missa morador na vila, disse conhecer o 
Réu de muito tenra idade “de menino de escola e sempre se conversaram como vizi-
nhos”, e “que na Igreja Matriz fez um lanço de azulejo em que gastou muito dinheiro, 
sendo Juiz da Confraria do Apóstolo S. Tiago”.

O Padre Hilário Vaz de Carvalho, sacerdote de missa, disse ser verdade que 
com ele se criara nesta vila, e comia, bebia, tratava, e comunicava, caçava, e pescava 
com o dito Réu, testemunhando que este “comia lebre, coelho, perdiz e todo o mais 
género de caça, porquanto o dito Réu era mui grande caçador, pela qual razão tratava e 
conversava com os fidalgos, e com o sacerdotes”; também confirmou que ele mandara 
fazer “um lanço de azulejo que lhe custou muito dinheiro sendo juiz da confraria do 
Apóstolo S. Tiago”.

Diogo Preto Peixoto, escrivão das sisas do mar e terra na vila de Sesimbra, e 
feitor das almadravas de Sua Majestade nesta dita vila testemunhou que “António 
Mendes, não podia estar sem a bula da Santa Cruzada pela qual lhe devia dar também 
absolvição, e levantando-se dos pés do dito confessor foi logo preso e instruía [todos] no 
que deviam fazer para sua salvação e que nisto seria geral assim aos de nação, como 
aos cristãos-velhos desta vila e de seu termo por curar a todos com muito amor e bons 
procedimentos, e que além disto foi juiz da Confraria de São Tiago, donde era freguês, 
em que fez despesas de sua casa, e fez um lanço de azulejo nas paredes da dita igreja, 
e fazia esmolas a pobres e religiosos (...) “.

Beatriz Álvares, mulher do estalajadeiro António Fernandes, testemunhou 
que o Réu “fazia esmolas aos frades capucho de Arrábida, por ser muito devoto da 
Virgem Nossa Senhora a honra da qual sabe como vizinha da porta, que jejuava todos 
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os sábados (...) o Réu comia sempre carne de porco fresca no tempo, e curada pela roda 
do ano, e todo o género de peixe inda que fosse de couro, e os mais dos dias da semana 
sendo de carne comia lebre, coelho, perdiz e todo o mais género de caça, de que o dito 
Réu era grande caçador.”

O próprio estalajadeiro, e também almocreve, António Fernandes, acrescentou 
que “fazia muita falta aos pobres [o réu] estar absente pelo bem que com eles usava”.

O Capitão Luis Carvalho de Vargas, morador na vila de Sesimbra, conhecia 
o Réu desde “a sua mocidade até ao tempo de sua prisão” e testemunhou “pelo ouvir 
dizer a muitas pessoas pobres, que curando o dito António Mendes não somente lhe não 
levavam dinheiro na dita cura, mas antes lhe deixava dinheiro e seu remédio e disto 
era pública voz e fama” e também que “indo com ele muitas vezes à caça, aos sábados 
de Nossa Senhora jejuava e não quebrava o jejum e dizia a ele testemunha o fazia por 
sua devoção”.

O Padre Pero Preto, “sacerdote de missa, natural e morador nesta vila de Se-
simbra”, declarou conhecer António Mendes de Matos “por se criar com ele e o curar 
em suas enfermidades”, e testemunhou que “fez um lanço de azulejo aonde mandou 
pintar três painéis, um dos quais foi de Santo António por ser seu devoto”. Também 
“muitas vezes foi à caça com o Réu aonde se ficavam dormindo algumas vezes e o viu 
sempre comer todos os animais que costumam comer os cristãos-velhos”.

Fernão Dias de Brito, “homem nobre que vive por sua fazenda”, morador em 
Azeitão, testemunhou que António Mendes de Matos, “levava algumas coisas que 
sua tia lhe dava até os livros de medicina, o que vendo e sabendo o dito Francisco Serrão 
o não podia levar em paciência; e que era tanto o ódio que os enteados tinham à sua 
madrasta Beatriz Mendes e ao Réu que estando na loja se deixavam comer e dormir 
nela e não subiam acima só por não falarem a sua madrasta e ao Réu”, e ainda que 
este Francisco Serrão e um seu irmão, Manuel do Olival “trataram por muitas vezes 
de matar o Réu para o que andavam esperando nas estradas, e o declararam a ele tes-
temunha algumas vezes por ser seu amigo de conversação; entanto que o dito Réu não 
vinha já pela estrada, senão por rodeios e atalhos, a visitar a dita sua tia". 

Francisco Nunes, de 27 anos, e também “homem nobre que vive por sua fazen-
da”, morador em Aldeia de Nogueira, comprovou “que os ditos enteados [de Beatriz 
Mendes] davam e lhe queriam mal e faziam ao seu pai estando absentes por cartas que 
lhe escreviam que ele testemunha lia muitas vezes (...) nas quais cartas desacreditava a 
dita Beatriz Mendes e ao dito Réu seu sobrinho de muitas palavras injuriosas (...) tanto 
que faleceu o dito médico logo o Réu veio buscar sua tia e a levou em umas andas para 
a vila de Sesimbra”.

Este testemunho é interessante porque indica que já nesta altura Beatriz 
Mendes se deslocaria com alguma dificuldade.
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Isabel Pinheira, de 38 anos, mulher do carpinteiro António Lopes, moradores 
em Aldeia de Nogueira, indicou que os filhos de João Serrão tratavam a madrasta 
“tão mal de feias e ruins palavras que chegaram a arrancar de um punhal para a 
matar, e que todas as vezes que lhe pediam dinheiro e lho não dava, diziam por car-
tas e palavras públicas que haviam de acusar e se haviam de vingar dela”. Também 
testemunhou “que de casa do Réu vinha muitas vezes trigo, centeio e leite e dinheiro 
emprestado, porque o dito João Serrão era velho, cego e entrevado, e gastava mais do 
que ganhava, e que isto sabe pelo trazer em suas mãos (...) morto o dito João Serrão, 
o Réu veio buscar sua tia e a levou tão pobre que ela testemunha lhe emprestou dez 
tostões para o caminho”.

Manuel Nunes, “homem que vive por sua fazenda, morador no termo desta vila 
de Sesimbra” disse que Francisco Serrão, “antes que fosse para Coimbra, mal inclina-
do contra o Réu, com desejos de se vingar dele o fora esperar à fonte de Oleiros para o 
matar, ou maltratar, e que o Réu vendo-o estar se acolhera à unha de cavalo, e desta 
maneira escapara de sua ira, e má vontade que lhe tinha”.

Recurso interno do Santo Ofício

O processo de António Mendes de Matos é original ainda num outro aspecto: 
quando, finalmente, já provada a sua inocência, e lavrada a sentença da sua absol-
vição, foi de dentro da organização inquisitorial que surgiu uma contestação a essa 
mesma sentença, que arrastou a prisão ainda por alguns meses. 

A sentença de absolvição foi votada a 30 de Maio de 1623: “pareceu a todos 
os votos tirando o Inquisidor dom Manuel da Cunha que o dito Réu fosse absolvido ab 
instância visto não ter contra si mais que o testemunho de Francisco Serrão, enteado de 
Brites Mendes, tia do Réu, e provar largamente em suas contraditas as inimizades ódios 
e ameaças da testemunha contra o dito Réu e sua tia deduzidas nelas.”

A seguir foi apresentado recurso, para o Inquisidor-Geral, desta decisão: “E a 
razão é que sendo o Réu cristão-novo, como confessa em sua genealogia (...) se presume 
que tem propensão para o judaísmo, e guarda da lei de Moisés, como a experiência tem 
demonstrado, e mais brando à praga que sobre si vogando, sanguis ejus super nos et 
super filios nostros".

Ou seja, na opinião destes inquisidores, todos os Judeus (incluindo os cris-
tãos-novos) estavam abrangidos pela “maldição do sangue” supostamente proferi-
da por Pôncio Pilatos: «O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos» (Mateus 
27:25); portanto, se era cristão-novo, era à partida altamente suspeito; além disso, 
adiantava o recurso, ainda que a denúncia que o levara aos cárceres fosse falsa, “por-
ventura sendo ameaçado com tormento diga de si e de muitas pessoas da nação, que há 
em sua pátria e lugares circunvizinhos”. 
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Um último argumento do recurso era o facto da sua tia, vítima da mesma 
denúncia, ter sido considerada culpada: culpar uma e inocentar o outro, redundaria 
em descrédito para o Santo Ofício.

Ou seja: no processo de Beatriz Mendes, apesar de terem ficado provadas as 
“inimizades clarissimamente (...) E contudo abjurou de leve5, e se não fora tão enferma, 
alguma diligência se fizera em tormento (...) E executando-se o assento apelado, pode 
redundar em descrédito do santo ofício". 

Beatriz Mendes, possivelmente, nem terá sequer abjurado, dado o seu estado 
de saúde: tinha já 70 anos quando foi presa, e o seu estado deteriorou-se rapidamen-
te no cárcere, sobretudo desde que dera “uma queda sobre a sua cama, de que logo se 
começou a queixar, deitando-se na cama, donde está entrevada, e se não levantou mais 
até o dia presente”. Em Junho de 1922, o alcaide dos cárceres testemunhou que “nem 
na sua cama se pode assentar, e assim para comer está senão deitada, enquanto as suas 
companheiras lhe fazem a cama levantam-na em um lençol, e ainda assim com dar a 
dita presa muitos gritos”.

5

Uma sua colega de cela – Maria Gomes, de Porto de Mós – garantiu que Bea-
triz estava “entrevada e com chagas nos quadris”. Mesmo assim, o inquisidor quis sa-
ber “se será possível vestir-se a dita enferma e trazer-se a esta mesa em uma cadeira”, 
ao que Maria Gomes respondeu “que era impossível pois nem na cama se pode ale-
vantar e quando ela declarante, e outra companheira lhe dão de comer está a dita presa 
deitada de costas, pois nem da ilharga pode estar deitada, e quando lhe fazem a cama 
ela declarante a arroja para um canto do estrado e ali está até se lhe acabar de fazer 
a cama, e não consente que nem a mão se lhe ponha para a levar fora da dita cama.”

Perante esta situação, dos inquisidores decidiram que “se lhe publicasse a sua 
sentença no mesmo cárcere”. O acórdão dos Inquisidores, e uma vez que “a quanti-
dade da prova da justiça não ser bastante para maior condenação”, foi de que “ouça 
sua sentença ante os Inquisidores, e seus oficiais na mesa do Santo Ofício, e nela faça 
abjuração”. Mas, finalmente, foi decidido enviar a Ré para a sua terra, sendo retirada 
do cárcere “em um lençol”, e “logo no outro dia foi mandada para Cezimbra”.

5 Abjuração de leve: a forma mais atenuada de abjuração. As outras eram: abjuração de vehementi, feita pelos 
comprovados e confessos de heresia; e a abjuração em forma, aplicada aos judaizantes, luteranos e molinistas 
declarados. – “Inquisição: comunicações apresentadas ao 1º Congresso Luso-Brasileiro sobre Inquisição”, rea-
lizado em Lisboa, de 17 a 20 de Fevereiro de 1987, Volume 1, p. 54
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Quanto a António Mendes de Matos, acabaria mesmo por ser absolvido e 
solto, mas só ao fim de mais alguns meses: em 9 de Novembro de 1623, “O exm.º sr. 
Bispo Inquisidor Geral manda que este Réu António Mendes de Matos seja mandado 
que se vá do Cárcere da penitência para sua casa visto estar absolvido ab instância 
e o tempo que há que está na dita penitência”. E não falta o cálculo das custas, que 
somaram 3.783 réis.

António Mendes de Matos deixou ainda outros vestígios do período posterior 
à prisão: o seu nome aparece como padrinho de baptismo em vários casamentos: de 
Adão José Gonçalves com Maria Domingas (Agosto de 1633), de João Gomes com 
Susana Roiz (Junho de 1635), de Simão Tomás com Isabel Carvalha (1636), de Ma-
nuel Pires com Leonor Neta (1637), de Manuel Gomes com uma filha de Sebastião 
de Olival (1639) e de António Martins com Maria Francisca (1641). Neste último ano, 
o cirurgião teria 61 anos.
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Corria o ano de 1430 – conforme assevera a tradição recolhida nas Memórias 
compiladas em 1854 por Francisco Ildefonso dos Santos – quando uma mulher de 
Alcabideche e um jovem de Carnaxide instituíram o Círio Saloio ou do Termo em 
honra da Senhora do Cabo, marcado pela deslocação anual e rotativa ao santuário 
do Espichel de trinta freguesias da margem norte do Tejo, que assim se juntavam às 
freguesias da margem sul. 

Decorridos 340 anos de contínua devoção, a efeméride de 1770 ficaria 
assinalada pela visita do rei D. José I ao santuário: o seu neto príncipe D. José de 
Bragança, filho primogénito da princesa (e depois rainha) D. Maria I, com apenas 
nove anos de idade e prematuramente vitimado por varíola em 1788, aceitara ser 
juiz de honra do giro saloio pela freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Belém. 

Uma festa memorável

Nos grandes festejos josefinos, que entusiasmaram a corte e as gentes do 
povo – e suscitaram a admiração do abade Charles François Garnier, capelão-mor da 
igreja de S. Luís dos Franceses, que em carta para França viria a recordar “as pompas 
e o aparato de Dom José” (BEIRÃO 1934, p. 273) – participaram toda a Família Real e 
muita da grande nobreza do Reino, entre a quinta-feira 24 e o domingo 27 de Maio. 

Para acolher o incontável número de romeiros armaram-se centenas de 
barracas improvisadas na parte sul do santuário; restaurou-se a igreja barroca de 
1707, abrindo-se uma tribuna real, repintando parcialmente o tecto e recompondo 
os dez altares oferecidos pelos círios de ambas as margens do Tejo entre 1718 e 
1722; repararam-se as hospedarias rústicas, cuja construção por módulos se vinha 
fazendo desde 1715; estreou-se uma versão do Mattutino de’ Morti, para cinco vozes 
e orquestra, da autoria do compositor de ópera napolitano David Perez; houve 
três concorridas tardes de touros; e deu o rei 16 bois para o bodo. Correu “toda 
a despeza por conta de Sua Magestade” e “nada mais despendeo a Confraria do que 
pagar ao Capellão, e outras miudezas” (CONCEIÇÃO 1817, Parte II, p. 46). O monarca 
ofereceu ainda ricos paramentos de damasco e seda bordados a ouro e prata por José 
Camanha, bordador da Casa Real, bem como lanternas de prata e outras alfaias, 
duas coroas de ouro cravejadas de diamantes e um ramo de jasmins em brilhantes, 
esmeraldas e rubis para a imagem da Senhora. 
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As barracas para acomodação foram dispostas “em alinhamento, e formaraõ 
ruas, e travessas, com os nomes das milhores ruas de Lisboa”, inventando no agreste 
promontório do Espichel uma cidade cenográfica, inexistente e efémera. “As 
barracas eraõ numeradas por tabolêtas firmadas no chão, assim como o nome das 
ruas, e travessas; de noute alumiadas por lampiões, e rondadas por patrulhas, e de dia 
com sentinellas, para cujo serviço, e do Paço, e Templo, veio o Regimento de Setubal 
(...). Todas as paredes do arraial foram cobertas de armação; em cada columna das 
arcadas se pôz hum lampião, e entre cada janella outro; de sorte que de noute estando 
tudo acezo, se via e distinguia qualquer objecto que estivesse no arraial. Então foram 
permitidos os descantes campestres, toques de viola, rebeca, guitarra, versos, e dictos 
jocosos, danças e jogos, tudo em modo agradavel, jocoso e honesto” (SANTOS 1854, fl. 
80).

Na mesma ocasião edificou-se uma Casa da Água com Horta anexa, alimentada 
por aqueduto próprio. Degradado pelo progressivo abandono ao longo dos anos, 
o conjunto tem vindo a ser requalificado por iniciativa da Câmara Municipal de 
Sesimbra desde 2015, com acompanhamento arqueológico, estando já prevista nova 
fase de obras numa candidatura ao Plano Operacional Regional de Lisboa 2020.

Touradas pagam uma obra útil

O cronista Frei Cláudio da Conceição salienta ser “digno de memoria a 
generosidade” com que D. José I “concorreo para se fazer a obra da casa de agua, 
de que necessitava aquella terra, permittindo fazerem-se humas tardes de touros na 
Junqueira, cujo producto era applicado para a dita obra, dando o mesmo Senhor do seu 
bolcinho muitos mil cruzados.” (CONCEIÇÃO 1817, Parte II, p. 49). 

Não deverá admirar-nos esta intromissão aparentemente inusitada das 
artes tauromáquicas nos domínios da religião. As touradas, que em Lisboa eram 
geralmente organizadas no Terreiro do Paço e também no Rossio ou nos campos 
de Xabregas, Pedrouços e Junqueira, bem como em tauródromos na Anunciada, 
Campo Pequeno, Campo de Sant’Ana, Estrela e Salitre (e que ocorriam igualmente 

A Casa da Água, que coroa o recinto murado da horta, constitui o contraponto cortesão à igreja
barroca da Senhora do Cabo, à ermida medieval da Memória e às hospedarias rústicas dos romeiros.
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na margem sul do Tejo, como no terreiro do Sapal em Setúbal, actual praça do 
Bocage, desde os tempos de D. João II), constituíam no séc. XVIII uma habitual e 
“proveitosa fonte de receita principalmente destinada a festas religiosas, manutenção 
do culto de qualquer santo, obras de igrejas e conventos e até para a aquisição de 
alfaias sagradas” (CÂNCIO 1957, Vol. I, p. 319). 

O inglês Thomas Cox, que permaneceu em Portugal durante alguns meses de 
1701 – ano em que se deu início à construção da igreja barroca da Senhora do Cabo, 
substituindo o anterior templo tardogótico – presenciou aqui as cerimónias de um 
círio saloio, de que nos deixou interessante descrição, e anotou no seu diário: “No 
ano em que estive em Lisboa não houve touradas, mas fui ao Cabo Espichel de propósito 
para ver uma”, a cavalo e a pé (COX 2007, p. 281). Em 1723 a confraria da Senhora 
do Cabo arrendou o Terreiro do Paço e instalou palanques para três dias de corridas 
cuja receita reverteu a favor das obras do santuário, numa iniciativa promovida pelo 
infante D. Francisco de Bragança, então senhor da Casa do Infantado proprietária 
do recinto (SERRÃO e SERRÃO 1997, p. 124); a estas corridas se referem textos 
jocosos sobre os “Touros, que mandou vir Sua Alteza de Castela, na festa de N. S. 
do Cabo, que se celebrou no terreiro do Paço” (BRANDAM 1732, pp. 330-357). Em 
1778 o cavaleiro João Dias Talaia Souto-Maior organizou no mesmo terreiro outro 
espectáculo de financiamento das festas da Senhora, para o qual “concorrem Suas 
Magestades, dando os touros, que serão 20 dos mais bravos, corpolentos e farçanhosos, 
além dos que vêm sobrecelente” (FERREIRA 2014, p. 183), enquanto em 1784, por 
ocasião da visita real de D. Maria I ao Espichel, se contrataram toureiros em Espanha 
para três touradas em que se correram 74 touros, como se lê no folheto À Magnifica 
Festividade Que Suas Magestades Fidelissimas, Foram, Offerecer Á Virgem Santissima 
Denominada do Cabo (Lisboa: oficina de Filippe da Silva e Azevedo, 1784). A imagem 
da Senhora assistia por vezes às funções: no programa de uma corrida “em obsequio 
da devotissima imagem de Nossa Senhora do Cabo, sendo o producto para os cultos da 
mesma senhora”, lia-se que “ás duas horas e meia estará tudo prompto, e feito o signal 
costumado, entrará o Neto [representante da autoridade] a fazer as suas cortezias á 
devotissima imagem de Nossa Senhora, que ha-de estar collocada em um lugar proprio 
(...)” (A Trincheira: Semanario Tauromachico, 2º Ano, nº 20, 1893).

Esta tradição tauromáquica associada à Senhora do Cabo, que vinha pelo 
menos do séc. XVI, prolongou-se até ao séc. XX: em 1874 chegou a ser construída, 
a expensas dos festeiros do círio, uma praça de touros no Giestal (à Junqueira), 
inaugurada a 26 de Abril com capacidade para quatro mil espectadores, tendo a 
última corrida sido realizada a 13 de Junho de 1879 (DURO 1907, p. 68); e só nos 
anos de 1980 deixou de se realizar uma garraiada no recinto murado adstrito à 
Casa da Água, ponto alto das romarias de Sesimbra sempre aguardado com grande 
expectativa (MARQUES 2007, p. 129). 

Para além dos aspectos lúdicos, o objectivo das touradas populares de 1770 
foi claramente utilitário, financiando as obras de captação e distribuição de água e, 
consequentemente, a introdução de importantes melhorias nas condições oferecidas 
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aos romeiros: “concluida a obra da casa de agua, se fez a horta que está no sitio do 
Cabo do Espichel, pelo cuidado do grande devoto Mauricio Ferreira, onde pôz á sua 
custa hum hortelão, sómente para ter hortaliça prompta para dar gratuitamente a 
todos os Romeiros em occasião dos Cirios, e no resto do mais tempo repartir tudo pelos 
moradores do Cabo, sem que pudesse nunca vender coisa alguma” (CONCEIÇÃO 1817, 
Parte II, p. 50). Adiantava o cronista que “isto se conservou sempre durante a sua 
vida”; e que “depois da sua morte, succedida a 29 de Setembro de 1776, quiz a impulsos 
da sua grande devoção o Senhor Rei D. Pedro III tomar assi o pagar ao hortelão, e até 
hoje [1817] ainda se conserva, pagando-se-lhe do bolcinho”.

Uma casa do fresco palaciana

A Casa da Água, associada a uma zona de produção hortícola ajardinada, 
situa-se a nascente da esplanada do arraial, no enfiamento axial da igreja e do 
cruzeiro, erguendo-se sobre uma acentuada baixa do terreno. O recinto adapta-se 
à orografia aproveitando a inclinação do vale em direcção à baía dos Lagosteiros 
e aos trilhos icnofósseis da pedra da mua, situando-se a uma quota inferior à da 
área circundante e oferecendo assim melhor protecção contra os ventos marítimos 
fortemente salinos.

O conjunto – todo ele rebocado a argamassas de cal e areia e caiado de 
branco – é delimitado por um cercado de formato trapezoidal irregular, em que o 
portal de entrada definido por arco de volta perfeita sobre pilastras é enfatizado pelo 
alteamento curvo do muro. No seu pano norte abrem-se duas janelas panorâmicas 
sobre a paisagem, com poiais de pedra ou conversadeiras: delas se divisa ao longe a 
serra de Sintra, em dias claros, recortada num ciclorama de tons azul-cinza; e nesses 
bancos se insinuaram talvez gentis namoramentos, à vista protectora da Senhora…

O Santuário do Cabo Espichel e construções adjacentes visto a partir da horta, na primeira década
do séc. XX. Notem-se do lado esquerdo do terreiro alguns edificios já desaparecidos ou em ruínas.
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A Casa da Água domina este recinto murado. Antecedida por escadaria de 
cinco lanços, é uma construção hexagonal de traçado classicista e cortesão, quase 
palaciano; apresenta soco de cantaria e cunhais apilastrados a marcar as seis faces 
de paredes cegas, rematadas por friso e cornija, e uma única porta de verga recta 
encimada por tímpano e frontão triangular. A entrada, com porta de madeira de 
duas folhas, era originalmente assinalada no intradorso por figuras de convite em 
azulejos do séc. XVIII azuis e brancos, há muito vandalizados. 

A edificação é coberta por poderosa cúpula de seis panos em meia-laranja, 
exteriormente  revestida a azulejos brancos com debrum de renda azul e rematada 
por zimbório de seis ventanas em arcos de volta perfeita sobre pilastras, com 
cobertura encimada por pináculo piramidal. Fortes blocos aparelhados assentes 
na cornija definem os ângulos da cúpula, preenchida a alvenaria de tijolo e pedra, 
invisível sob o reboco. O lanternim, reconstruído a partir de elementos caídos no 
local, encontrava-se parcialmente derruído já no séc. XIX, como se observa num 
dos desenhos de Alfredo Keil publicados na revista O Occidente em 1880; é possível 
que a derrocada tenha sido provocada pelo fortíssimo sismo de 11 de Novembro de 
1858, com epicentro no mar a alguns quilómetros de Setúbal e que se fez sentir em 
todo o território continental. 

No interior o chão lajeado organiza-se a partir de um hexágono central, sendo 
as paredes acompanhadas em toda a extensão por banquetas de pedra corridas, 
sobre apoios em forma de mísula, para descanso dos visitantes. Fronteira à entrada 
ergue-se uma delicada fonte rocaille com taça de mármore contracurvada e espaldar 
recto encimado por frontão triangular; nele se abre um nicho côncavo enquadrando 
o belíssimo mascarão de um leão de juba revolta, inserido em concheado, de cuja 
boca jorrava a água trazida pelo aqueduto e que a partir do tanque se distribuía por 
todo o recinto. 

A Casa da Água num desenho de Alfredo Keil, revista O Occidente, 15 de Maio de 1880.
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Os silhares de azulejos sobre as banquetas, muito destruídos, representavam 
fantasiosas cenas cortesãs e de caça ao gosto da época, animando o espaço e 
suscitando certamente a admiração dos romeiros. Com as bancadas laterais a 
proporcionar momentos de fruição e descanso, e a coada iluminação zenital fornecida 
pelo lanternim a reflectir-se nos painéis azulejados, a Casa da Água constituía 
na verdade uma das casas do fresco tão tradicionais na arquitectura palaciana e 
conventual portuguesa dos sécs. XVI a XVIII, a que o constante murmúrio da água 
correndo na fonte emprestava um ambiente de frescura e bucólico repouso.

Tanques, chafarizes e poços de rega

Descrevia Francisco Ildefonso dos Santos em 1854: “Antes de subir-se à Caza 
d’agoa, ha huma alamêda, cuja entrada he hum portal de pedra lavrada, com sua 
porta de grades de ferro: tem sinco ruas cobertas de arvorêdo e no fim duas mezas e 
assentos de pedra, he toda murada, e do lado do Norte tem janellas que deitão para o 
mar. (...) No tôpo deste passeio se acha huma escada de pedra, com sinco lanços, sendo 
o primeiro, e o ultimo de sete degraus, e os trez de 6. Subindo-se mais dois degraus 
se entra na Caza chamada da agoa (..)”. E acrescentava: “A Orta fica ao entrar da 
alamêda da parte direita, he toda murada, e fechada com porta, cuja chave conserva o 
ortelão, o qual dá gratuitamente tudo quanto nella se cria, tem esta orta seus taboleiros 
com latadas, e ruas de loureiro, bucho, e alecrim; circulão toda ella alegrêtes de flores e 
tem janella para a parte do chafariz” (SANTOS 1854, f. 67).

Da leitura atenta desta descrição pode elaborar-se a seguinte planta 
esquemática do recinto, cujo espaço se organizava a dois níveis: uma zona erudita 
ou aristocrática, constituída pela alameda, escadaria e Casa da Água de aparato; e 
uma zona rústica ou popular, abrangendo as restantes estruturas. 

1) Logo a seguir à entrada gradeada (1), e antes de se chegar à escadaria 
(3), existe uma “alamêda” (2) com ruas arborizadas, em cujo muro norte se abrem 
“janellas que deitão para o mar” (a). 

2) No topo da escadaria ergue-se a Casa da Água (4), alimentada pelo 
aqueduto (5).

3) Uma porta (b) aberta no muro interior que limita a alameda e a escadaria 
dá acesso ao recinto da horta, disposta em canteiros e alegretes.

4) A horta organiza-se em três tabuleiros: o primeiro imediatamente à direita 
(c); o segundo em quota mais elevada, com murete e assentos (e), estendendo-se 
até ao muro exterior do cercado, com “janella para a parte do chafariz” e a estrada 
proveniente da Azoia (f);  e o terceiro confinante com o muro de topo do cercado, ao 
longo do qual seguem as condutas hidráulicas, indicadas a tracejado (d). 

5) A partir da Casa da Água são directamente alimentados um tanque de 
rega no interior da horta (g) e, no exterior do recinto murado, um chafariz de duas 
bicas (h), que deixou de funcionar nos anos de 1970, bem como um bebedouro para 
animais (j). 
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1| Portal de entrada 2| Alameda 3| Escadaria 4| Casa da Água 5| Aqueduto a| Janelas panorâmicas abertas
no cercado b| Porta de passagem para a horta  c| Horta d| Condutas hidráulicas (a tracejado) e| Bancos

f| Janela para a estrada g| Tanque de rega h| Chafariz de duas bicas i| Poço grande j| Bebedouro de animais. 

6) Próximo do fontanário das duas bicas, mas dele independente, situa-se 
o “poço chamado o grande” (i), de notável arquitectura interior e aberto no ano 
de 1707. Mais a sul existe o poço dito “pequeno”, “dentro do portão de ferro, que 
dá entrada ao caminho do Farol, e junto de hum cazarão, estabulo de cavalgaduras, 
feito no mesmo anno. Este pôço pequeno he muito antigo, e delle falla o Compromisso 
no Cap. 10º dizendo que ao pé delle estava a derradeira Cruz aonde devia chegar a 
Procissão no Dommingo de manhã antes de entrar à Missa” (SANTOS 1854, fl. 51); 
teria sido aberto em 1550 (fl. 112). O Compromisso de 1672 menciona de facto que 
“ao Domingo pela manhã se faz Procissão até a derradeira Cruz antes de chegar ao 
poço; e dahi vão entrar á Missa com toda a solemnidade, e prégação” (CONCEIÇÃO 
1817, Parte I, p. 42).

Para além destas fontes de alimentação de água existe ainda uma cisterna 
junto à igreja da Senhora do Cabo, adossada à residência do capelão, da qual se 
conservam vestígios semi-destruídos. O portão de ferro na estrada para o farol 
desapareceu há muito; mas conservam-se os dois pilares rematados por fogaréus 
decorativos que marcavam o início da passagem. 
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O aqueduto da Azoia

A água destinada ao consumo dos romeiros, bem como à horta e aos animais, 
era transportada por um aqueduto ao longo de cerca de 2,5km, com estruturas 
subterrâneas e troços aéreos assentes em arcaria de volta perfeita e abatida. 
Alguns respiradouros verticais permitem o acesso ao interior. Quer as estruturas 
do aqueduto setecentista (arcos, condutas de adução, reservatórios de distribuição, 
caixas de limpeza e depuração), quer as restantes estruturas hidráulicas (tanques 
internos e externos do cercado e poços), encontram-se em razoável estado de 
conservação, mas a necessitar de intervenção.

A principal nascente situa-se em Casais da Azoia, no chamado “poço velho”, 
sendo o caudal engrossado por mais seis poços (GOMES 1998, p. 13); uma escada de 
4m desce até à conduta que canaliza a água da mina para o santuário. A mãe de água 
apresenta planta poligonal, coroada por cúpula gomada e contracurvada a recordar 
vagamente a Ermida da Memória, encimada por cruz em acrotério; sobre a porta 
existiu em tempos um painel de azulejos do séc. XVIII representando a Senhora 
do Cabo, substituído por azulejos modernos que não respeitam a iconografia 
tradicional. 

Mãe de água da Azoia: aqui se situa a principal nascente que abastece o aqueduto, no chamado 
“poço velho”, sendo o caudal engrossado por mais seis poçosa mina situa-se a cerca de 4m de profundidade.
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Note-se que toda a região de Sesimbra foi desde muito cedo dotada de obras 
de água, devendo destacar-se a chamada Fonte Esquerda, situada no flanco norte 
do morro do castelo e que corresponde ao tipo das fontes arcadas do séc. XIV: a 
bacia de recolha das águas ou bica é protegida por uma abóbada de arco quebrado, 
ladeada por bancada de pedra, associando-se a dois tanques para abastecimento 
de animais (MARQUES 1967); na vertente leste do morro do castelo, a Fonte do 
Carvalho de construção moderna poderá ter sido refeita a partir de uma primitiva 
fonte medieval. Poços particulares e públicos, fontes, chafarizes e fontanários  – 
como a Fonte da Vila, erguida em época joanina junto aos Paços do Concelho – por 
vezes com tanques para lavagem de roupa, asseguraram o abastecimento de água 
às populações sesimbrenses em moldes tradicionais, apenas alterado em 1908 com 
o início da distribuição domiciliária a cargo da autarquia.

Estas obras inserem-se no quadro mais vasto das numerosas fontes e 
chafarizes das zonas de Azeitão ou de Palmela, muitos deles de feição monumental 
e cenográfica, bem como do aqueduto da Arca de Água que abastecia Setúbal desde 
o séc. XV. Neste âmbito deve assinalar-se a presença de várias obras hidráulicas 
no convento da Arrábida – mais expressivas do que as do Espichel – sendo ali 
abundantes os pontos de água, minas escavadas na rocha, câmaras de decantação, 
cisternas ou arcas d’água e caleiras de condução, indispensáveis ao abastecimento 
de cozinhas, lavandarias, hortas e jardins; entre elas destaca-se o aqueduto que 
abastecia a capela do Bom Jesus. 

A alameda dos descantes e concertos

O conjunto da Casa da Água e da Horta constituía na verdade um locus 
amoenus barroco, “uma horta-jardim que à sua escala procurava imitar os programas 
eruditos palacianos, articulando e disciplinando – num terreno de difícil topografia, em 
plano excessivamente inclinado – espaços diferentes, mas habilmente complementares, 
com os seus recantos de prazer e as zonas de utilidade, o seu hortus e os seus canteiros 
de arbustos aromáticos, a casa da água azulejada para descanso e refrescamento de 
lazer e os tanques de abastecimento, e em cuja cerca se abriram inclusivamente janelas 
e se instalaram bancos para assim se apreciar o panorama que a Natureza ali oferecia.” 
(PATO 2008, p. 273). 

Durante o dia, mas também à noite, com o recinto iluminado por lampiões 
e vasilhas de alcatrão, a imensa esplanada do arraial e a horta murada acolhiam as 
diversões populares e o seu cortejo de jogos de destreza, folias, touradas, cavalhadas, 
espectáculos de pirotecnia e danças de carácter ocasionalmente lascivo e transgressor 
como a fofa, o batuque, o lundum, a arrepia, a sarabanda ou o fandango. Ali e na 
Casa da Ópera setecentista, edificada a expensas do círio de Lisboa, se promoviam 
representações teatrais como a “Entrada (...) para as Festas de N. Senhora do Cabo, 
sendo Juiz o Serenissimo Infante D. Francisco”, anterior a 1742 (SANTA CATARINA 
1758); e não era raro que se levassem à cena produções operáticas italianas como a 
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“Comedia o Mais Heroico Segredo ou Artaxerxe” (Lisboa: Officina junto a São Bento 
de Xabregas, 1757) e a “Opera Demoffonte em Tracia” (Lisboa: Officina de Manoel 
Antonio Monteiro, 1758), ambas compostas “na lingua italiana pelo Abbade Pedro 
Matestasio, agora novamente traduzida[s], accrescentada[s], e disposta[s] segundo o 
gosto do Theatro Portuguez, para se representar no Arrayal de Nossa Senhora do Cabo, 
nas festas do Cirio de Lisboa, anno de 1753” com música de Davide Perez, mestre da 
Capela Real.

Em pleno séc. XIX, Francisco Ildefonso dos Santos frisava, referindo-se à 
horta, que “neste ameno, e agradavel sitio se entretem huma grande parte do tempo 
os Romeiros, onde não cessão de haver descantes, e concêrtos de muzica, que muito 
convida a atenção, e he para onde concorre tudo que ha de mais brilhante no arraial, a 
frescura do sitio, o concurso da gente, a armonia das vozes, tudo convida a os Romeiros 
a disfrutar as delícias de tão aprazível local” (SANTOS 1854, f. 67). E comentava que 
no arraial “tem havido por vezes, diversos divertimentos, não só dirigidos pelo Cirio dos 
Saloios, mas por outros Cirios, taes tem sido: as Cavalhadas, no Cirio da Caparica; as 
Corridas de touros, e Comedias, no Cirio de Lisboa; as Danças apparatozas de Carnide; 
e outros mais pagos pelos Festeiros das Freguezias mais opulentas. Geralmente, hoje 
[1854], entretem os Romeiros as Bandas (...); os Passeios à Caza d’agoa, e ao Farol; os 
Bôdos; a illuminaçaõ do arraial; e os fogos de artificio, sendo tudo accompanhado de 
Muzica da Banda Militar (...)” (id., fl. 80).  

Da economia à fruição paisagística

Entre a chegada ao Espichel e o regresso às suas freguesias de origem, os 
romeiros permaneciam no santuário ao longo de alguns dias, utilizando acomodações 
próprias nas alas das hospedarias ou recorrendo a tendas e barracas improvisadas. 

A comida constituía por isso preocupação primeira, podendo ser confeccionada 
em simples fogueiras acesas no recinto ou em fornos e pequenas cozinhas instalados 
respectivamente nas lojas e nos sobrados das hospedarias, existindo também uma 
“caza do forno, de lenhas, em que se matão, e reparte a carne dos bois do Bodo”, 
com cozinha principal (SANTOS 1854, f. 65). Para além das locandas de venda de 
comestíveis e de bebidas – um documento de 1788 menciona uma “loge de bebidas” 
e uma “loge de bebidas moderna” (MARQUES 2007, p. 73) – havia igualmente a 
indispensável distribuição de água, que com a construção do aqueduto em 1770 e a 
sua ligação a tanques, chafarizes e bebedouros para animais ficou muito facilitada.

A economia na área do Cabo Espichel esteve, desde muito cedo, dependente 
da própria afluência de peregrinos ao santuário. Diz Francisco Ildefonso dos Santos 
que “este Sitio, que no antigo tempo das primeiras romarias, era hum mato bravo, e 
medonho, pela solidão; hoje, não só elle, mas huma legoa antes, está povoado e cultivado. 
Desde A do Marquez em diante, já tudo são vinhas, olivaes, varges, e bellas terra de 
semeadura, e quase junto ao Sitio de que se trata, hum Logar de 20 a 30 Vizinhos, 
com o antigo nome d’ A dos Cazaes, porque, por dois cazaes principiou a povoar-se, 
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ainda em tempo, antes daquelle territorio ser do Infantado. Goza aquelle Logar de 
salutiferos ares, e de pura e crystalina agoa, particularmente da fonte chamada dos 
Cabecinhos, por nascer de huns pequenos cabeços que lhe ficam quase ao Sul. Estes 
Logares fornecem o Sitio do Cabo na occazião do festejo dos Cirios, principalmente o 
do Termo, de pão, vinho, galinhas, frangos, coelhos, ovos, leite, e queijos; de lenhas; de 
alecrim em mólhos; e de boas e aceadas camas: tudo isto, que he cómodo aos Romeiros, 
he lucrativo àquelles Povos” (SANTOS 1854, fl. 51).

Nesta situação simbiótica entre os agricultores locais e os peregrinos 
registaram-e ocasionais abusos. Em 1804, por exemplo, um edital real passado em 
Sesimbra a 12 de Maio intimava a que “na ocasião de qualquer Círio que vá ao Sítio 
de Nossa Senhora do Cabo, ou em festividades que celebrarem na Igreja”, se “acautele 
e previna nas vendas dos víveres, e mais coisas necessárias os preços exorbitantes que 
parece extorsões (...)” (CONCEIÇÃO 1817, Parte II, p. 95). Mas os vendedores eram 
também protegidos:  uma lápide afixada ao início da ala sul das hospedarias dá conta 
de um aviso emitido pelo príncipe regente D. João, futuro D. João VI, dispondo “que 
todas as pessoas que quiserem vender neste arraial de N. S. do Cabo toda a qualidade 
de víveres” o façam “livremente sem pagarem pensão alguma ou terrado em todos os 
sírios e festividades que se fizerem à mesma Senhora”, adiantando que “este aviso se 
fez pelo sírio dos saloios em o ano de 1806”.

Centro de abastecimento e de sociabilização, obra simultaneamente de 
utilidade prática e de prazer, o horto ajardinado do Espichel e a cortesã Casa da 
Água coroam todo o recinto do santuário numa evidente linha de continuidade 
visual entre o templo e o cruzeiro no topo do arraial, traçando como que um axis 
mundi de equilíbrio e diálogo entre as obrigações da fé, as necessidades práticas da 
vida e as alegrias da diversão colectiva. 

Do seu alto goza-se a vasta paisagem, que através da abertura de janelas na 
cerca murada foi ela própria convocada e integrada na arquitectura do lugar: para 
a direita, o mar que se abre até aos contrafortes azulados da serra de Sintra; para 
a esquerda, as terras que se alongam na Arrábida; ao centro e em frente, o imenso 
oceano recortando a igreja, as hospedarias e a diminuta ermida onde a Senhora se 
fez achada… 
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I. Introdução 

As obras de restauro e reabilitação da Casa da Água no Santuário de N. Sr.ª do 
Cabo Espichel foram realizadas entre junho de 2016 e março de 2017, pretendendo-
se com este breve registo documentar e evidenciar as situações mais significativa 
a que houve que dar resposta verificadas no decurso dos trabalhos, quer as que já 
haviam sido previamente identificadas, quer as que foram surgindo no decurso dos 
mesmos.

Iremos pois tentar deixar um testemunho sobretudo relativamente à 
metodologia e às medidas adoptadas, atendendo ao estado de ruina e abandono 
em que o edifício se encontrava, problemas para os quais se procurou encontrar as 
soluções mais adequadas.

Fig.1 – Início dos trabalhos com a montagem da estrutura de andaimes e Estaleiro.
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II. Visão geral da situação existente 

Logo com a montagem dos primeiros lances de andaimes, começou a ser 
possível observar com mais detalhe o estado de degradação generalizada do edifício, 
salientando-se o caso da cornija do lado nascente com uma das faces quase totalmente 
derruída, o estado do tirante perimetral em ferro, já quase inexistente devido à 
corrosão, bem como a colonização vegetal disseminada por toda a cobertura.  

Uma das primeiras medidas consistiu na aplicação de herbicida adequado, 
atendendo a que a colonização arbustiva se verificou ser mais extensa do que 
inicialmente se previa. Mesmo nos painéis ainda remanescentes, já se verificava o 
destacamento das argamassas devido às raízes da vegetação, tornando praticamente 
inevitável a retirada de todos os azulejos da abóbada para posterior aproveitamento. 

Fig.2 e 3 – Pormenores do estado de runa em que se encontrava a cornija e cunhal do lado nascente.

Fig.4 – Restos do tirante perimetral no arranque da abóbada.
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 Pudemos também observar os dois orifícios em ambos os lados da frontaria 
da entrada, provavelmente associados ao encastre de algum elemento em madeira, 
do qual não restam quaisquer vestígios bem como a fissura existente no apoio da 
verga em cantaria da entrada.

    

Bem patente ficou também o estado do extradorso da abóbada com os 
azulejos originais que ainda restavam e o remate ainda intacto dos azulejos com 
a parte superior da cornija. Pudemos também ensaiar o remate do friso decorativo 
horizontal existente com as arestas da abóbada, tendo-se admitido ter continuação 
em cada uma das suas faces. 

Era efectivamente bem visível a erosão existente nos rebocos de revestimento 
bem como o estado de degradação dos azulejos e do respectivo vidrado.

 

Fig. 5 e 6 – Portal de entrada, com os encastres laterais sendo de salientar a fissura verificada.

Fig. 7 e 8 – Situação da aresta da abóbada, com o friso ainda existente e ensaio de remate a executar.
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Com o acesso mais facilitado ao Lanternim que, pela sua dimensão, podemos 
talvez considerar como um pequeno Zimbório de remate da cúpula hexagonal, foi 
possível examinar com detalhe os apoios superiores e encastres dos quatro pilares 
que se mantiveram. Um dos pilares encontrava-se bastante danificado estando um 
outro simplesmente apoiado e em situação periclitante (Figs. 10 e 11). 

O Zimbório apresentava-se-nos assim quase totalmente destruído, restando 
apenas quatro dos seis pilares de remate da abobada, porventura em consequência, 
atendendo à data da sua construção, do sismo de 11 de Novembro de 1858, que 
foi considerado muito destruidor, provocado muitos danos na região de Setúbal e 
grandes estragos em várias povoações.

Fig. 9 – Vista geral de um dos lados da abóbada antes do início dos trabalhos.

Fig. 10 e 11 – Pilares que restavam no Zimbório e pormenor dos respectivos encastres.
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Uma das principais dificuldades deste trabalho de restauro residiu no facto de 
que não foram encontrados quaisquer registos documentais relativos ao edifício, que 
nos pudessem fornecer informações sobre este importante elemento da construção 
e sobre a sua morfologia original, pelo que numa primeira abordagem tinha sido 
apenas proposta a reposição dos dois pilares em falta e a colocação de cúpula de 
remate noutro material.

Contudo, no decurso das Obras de recuperação do Cercado da Horta e do 
Jardim concluídas numa fase anterior, foram sendo encontrados troços de cantarias 
aparelhadas dispersas um pouco por toda a área do recinto, denotando baixos-
relevos e com partes de forma circular, cuja origem não pudemos de imediato 
identificar e que foram então cuidadosamente recolhidos e reunidos junto à Casa da 
Água para uma análise posterior mais detalhada.

Fig. 12 – Vista de um dos pilares do Zimbório que se encontrava junto à escadaria de acesso à Casa da Água.

Fig. 13 e 14 – Troços de cantaria encontrados no recinto e junto ao muro exterior do lado Sul, 
junto ao poço, e partes de cornija utilizadas em degraus junto ao segundo  pilar em  falta no Zimbório.
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O estudo e interpretação efectuados a estas cantarias mesmo no local 
vieram a revelar-se fundamentais para a reconstituição morfológica do Zimbório, 
pelo sotamento sextavado de algumas das peças encontradas, e pela descrição de 
Francisco Ildefonso dos Santos nas suas Memórias entre 1854-1857: “...No tecto tem 
huma gorita com seis janellas, por ser sextavada....”.

Começou então a admitir-se a possibilidade de que as referidas cantarias 
pudessem estar de alguma forma relacionadas com a própria Casa da Água, pelas 
dimensões ainda intactas de dois dos troços existentes, pela sua configuração 
e relação com os troços de cornijas, (cuja morfologia é diferente da existente no 
arranque da abóbada) e ainda pela relação encontrada com os dois pilares recolhidos, 
podendo eventualmente tratar-se de vestígios de parte dos pórticos (“...janelas...”), 
nomeadamente as vergas de ligação entre os pilares do Zimbório.  

                  
 

Com efeito após os ensaios de montagem com as peças originais ainda no 
local da Obra, e com as modelações tridimensionais realizadas, as evidências acu-
mulavam-se e começámos a ter uma ideia clara da sua morfologia original, que nos 
iria permitir avançar para sua completa reconstituição, após ensaio realizado com 
os meios mecânicos adequados em Oficina de cantaria.

Fig. 15 e 16 – Modelação tridimensional dos dois pilares em falta e das duas metades 
do pórtico na situação em que foram encontradas e a indicação a vermelho 

das mesmas inseridas no conjunto tal como viriam a ser recolocadas após reparação.
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Relativamente à situação em que se encontrava o interior da Casa, pudemos 
constatar um nível igualmente avançado de degradação, tendo já há muito 
desaparecido a maioria dos azulejos do Lambrim sobre o banco periférico existente. 
Os frisos e estuques interiores, bem como o tanque em pedra Lioz em estilo “Rocaille” 
encontravam-se também a necessitar de intervenção urgente.

Fig. 17 – Ensaio de ligação de meio pórtico com parte da cornija superior.  

Fig. 18 – Montagem final de pórtico completo com as quatro peças, tal como foram encontradas no local.
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Fig. 19 e 20 – Aspecto em se se encontravam o friso interior no arranque 
da abóbada bem como a fonte e tanque interior.
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Fig. 21 – Vista do interior da abóbada antes da intervenção.

III. Sequência e caracterização dos diversos trabalhos 

Previamente à intervenção propriamente levada a efeito no edifício, um dos 
primeiros trabalhos consistiu na demolição de muro de alvenaria de provável anexo 
outrora existente adossado ao lado sul, considerado um elemento dissonante do 
conjunto. Com efeito eram visíveis, quer o reboco original do muro delimitador a 
sul da escadaria de acesso, quer o aparelho do cunhal do edifício, indiciando a sua 
posterior construção.

Fig. 22 e 23 – Vista das zonas de encastre com o muro a sul e junto ao edifício, sendo visível 
nesta zona a degradação da cantaria provavelmente por efeito do calor.
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Paralelamente avançavam os trabalhos mais associados à consolidação estru-
tural, tendo num primeiro diagnóstico, efectuado às paredes de alvenaria, sido evi-
dente a necessidade de se proceder a injecções com caldas à base de ligante hidráuli-
co para preenchimento dos vazios, tendo-se igualmente verificado a necessidade de 
escoramento da verga em cantaria do portal, atendendo à fragilidade que a mesma 
demonstrava, bem como todo o restante aparelho da verga deste vão (Fig. 24 e 25).

Esta patologia, que não tinha sido antes detectada, impôs de imediato uma 
solução para a consolidação estrutural de todo o conjunto do pórtico, que, como se 
poderá observar pelas fotografias abaixo, passou pela execução de três tirantes de 
reforço em aço inox pelo interior da parede frontal, sobre a verga, de acordo com a 
solução indicada esquemáticamente na planta acima apresentada (Fig. 26).

Fig. 26 – Planta com indicação esquemática dos tirantes de reforço
executados sobre a verga do Portal de entrada.

Fig. 24 e 25 – Aspectos dos trabalhos de picagem das paredes e da fissura existente no Portal de entrada.
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Os tirantes, introduzidos em carotes executadas para o efeito, foram depois 
devidamente tensionados, sendo finalmente efectuada a injeção de calda à base de 
ligante hidráulico no envolvimento do varão. 

Numa outra frente de trabalho, prosseguiam as limpezas da parte superior 
da cornija no arranque da abóbada, com a retirada do tirante em ferro aí existente e 
responsável por grande parte da degradação verificada.

De salientar que se optou, atendendo a uma maior eficácia do reforço 
estrutural a realizar, pela reposição dos tirantes, não na sua localização original, 
mas pelo interior das paredes em varão de aço inox de 20 mm sob a cornija e em 
todo o perímetro do edifício com o recurso à execução de carotes. 

Fig. 29 – Trabalhos de saneamento e limpeza da parte superior 
da cornija envolvente, no arranque da abóbada.

Fig. 27 e 28 – Vista da execução das carotes  sobre a verga do Portal.
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Esta solução, executada de acordo com as indicações do estudo de avaliação 
estrutural, deverá garantir uma maior estabilização do conjunto da estrutura, para 
além de evitar eventuais fissurações no revestimento por dilatações diferenciais, 
como ocorreu.

Foram assim executadas as carotes para aplicação dos novos tirantes perime-
trais igualmente em varão de aço inox, pelo interior das paredes, podendo obser-
var-se nas fotografias em baixo o pormenor da bolacha de aperto, salientando-se o 
orifício de diâmetro inferior para injeção de calda para o seu interior. 

Fig. 30 – Planta com a indicação a localização dos novos tirantes executados. 

Fig. 31 e 32 – Aspectos relativos à execução das carotes para a introdução 
dos tirantes perimetrais em varão de aço inox.
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Os trabalhos de reparação das cornijas entre os apoios de cantaria, que se 
mantiveram, foram executados com peças em cerâmica de fabrico artesanal seme-
lhantes às existentes utilizadas em dois formatos consoantes as situações. Foram 
ainda aplicados varões roscados em aço inox para reforço e consolidação do conjun-
to, posteriormente selados com calda à base de ligante hidráulico.

Salienta-se que esta zona de remate da abóbada com a cornija, era como já 
atrás referido, uma das mais degradadas do edifício sobretudo devido ao facto do 
tirante aí existente se encontrar numa fase avançada de corrosão e por outro lado, 
pela derrocada ocorrida dos pilares do Zimbório.

Fig. 33 e 34 – Vista da bolacha de aperto  do tirante e já executada sendo visível 
o tubo para injecção da calda de enchimento. 

Fig. 35 e 36 – Aspecto do início dos trabalhos de reparação da base de assentamento da cornija perimetral.

Fig. 37 e 38 – Perspectiva da fase final de execução base de assentamento 
pronta a receber as novas peças em cantaria.
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Todos os trabalhos de cantaria que puderam ser realizados em Oficina es-
tavam entretanto já em curso, nomeadamente a reparação dos dois pilares que es-
tavam caídos nas imediações da Casa da Agua e em falta no Zimbório, através de 
enxertos de pedra do Zambujal semelhante à existente, tendo sido mantida sempre 
que possível a integridade das peças a reparar (Figs. 39 a 42).

Também os trabalhos de reparação em oficina do único pórtico entre pila-
res do Zimbório que foi possível recuperar, se revestiram de alguma dificuldade, 
atendendo ao grau de destruição das peças e dada a necessidade de ser reposta a 
sua morfologia e configuração originais. Sendo constituído por duas metades, foi 
necessário acrescentar pontas e apoios, como se verifica nas fotografias abaixo, elu-
cidativas do trabalho realizado.

Fig. 39 e 40 – Trabalhos de reparação dos pilares em oficina.

Fig. 41 e 42 – Vista de pilar já recuperado e pormenor do enxerto efectuado.

Fig. 43 e 44 – Aspectos da reparação dos pórticos em oficina.  
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Deste modo, finalmente e a partir do pórtico pré-existente, entretanto recu-
perado, foi possível executar de raiz os restantes cinco em falta e reconstituir assim 
todo o coroamento do Zimbório. Com o recurso a molde retirado com a exata locali-
zação dos pilares foi montado previamente todo o conjunto ainda em oficina na sua 
configuração final e instalada a barra de reforço em todo o perímetro com os varões 
roscados já aplicados, a que se seguiu a montagem da cornija superior, sendo visível 
uma das peças reparadas inserida numa das suas faces. 

Assim, com a recuperação dos dois troços de cornija superior do coroamento 
existentes e a execução dos novos em falta, concluíam-se os trabalhos mais signifi-
cativos na oficina de cantaria e encontrava-se deste modo todo o conjunto prepa-
rado para a montagem na sua posição original, ou seja no coroamento dos pilares, 
pelo que, seguidamente se procedeu à sua desmontagem para posterior transporte 
e montagem final no local.

Fig. 45 e 46 – Ensaio sobre  molde invertido dos pórticos para montagem sobre os pilares do Zimbório.                         

Fig. 47 e 48 – Vista do coroamento do Zimbório já montado na sua configuração
final, com a respectiva barra de reforço.   



228

Terminada entretanto a reparação mais profunda realizada nos dois pilares 
derruídos, verificou-se a necessidade de apeamento de um dos quatro pilares ainda 
existentes no local, para reparação em estaleiro (Fig. 55), ainda que todos eles tives-
sem que ser igualmente elevados insitu, para limpeza das respectivas sedes, retirada 
dos gatos em ferro e aplicação de novos gatos em aço inox, incluindo varão de liga-
ção ao pilar para melhor consolidação de todo o conjunto (Fig. 52). 

Fig. 49 e 50 – Ensaios de montagem da cornija superior de remate.                       

Fig. 51 e 52 – Aspecto dos novos gatos aplicados em aço inox e limpeza dos encaixes dos pilares.

Fig. 53 – Aplicação dos novos gatos de consolidação do fecho da abóbada, 
com varão para uma melhor estabilização do pilar.
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Através do carrinho de transporte horizontal dos elementos em cantaria do 
Zimbório (Fig. 53) e do cadernal de elevação dos mesmos, foi possível recolocar 
então todos os seis pilares nas suas posições e acertadas as dimensões exactas para 
que o assentamento dos pórticos de coroamento pudesse ocorrer sem incidentes. 

   

Fig. 54 e 55 – Aspecto do carrinho de transporte para as várias peças de cantaria, 
e retirada insitu dos pilares para limpeza e recolocação.  

Fig. 56 e 57 – Perspectivas do pilar do lado poente após a sua recolocação, pelo interior 
e pelo exterior, sendo visivel a intervenção de reconstituição da sua base de assentamento. 

Fig. 58 – Colocação definitiva dos seis pilares do zimbório nas respetivas posições.



230

Fig. 59 e 60 – Vista pelo exterior e pelo interior dos primeiros pórticos a serem assentes
sobre os pilares e pormenor dos respectivos encaixes.

Fig. 61 – “No tecto tem huma gorita com seis janellas, por ser sextavada (...)” In Memórias de Francisco 
Ildefonso dos Santos, (1854/1857), descrevendo a configuração do Zimbório da Casa da Água.

Fig. 62 – Início da montagem da cornija superior sobre os pórticos 
e pormenor da barra de ligação e consolidação.
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Após a montagem de todas as peças da cornija superior, incluindo as 
recuperadas, procedeu-se ao aperto da barra de reforço perimetral.

Seguidamente, com o recurso de novo a modulações tridimensionais para de-
terminação da configuração final, que se considerou ser a mais correta, deu-se início 
à execução da pequena abóbada de cobertura do Zimbório, em tijolo cerâmico, idên-
tica à que se julga ter sido a pré-existente, de acordo com algumas evidências en-
contradas nomeadamente os vestígios de argamassas na parte superior da cornija.

Fig. 63 e 64 – Desenhos de alçado e em 3D, de apoio à reconstituição e execução da abóbada do Zimbório.  

Fig. 65 e 66 – Primeira fiada de arranque da abóbada a partir do ressalto
da cornija com tijolo cerâmico de fabrico artesanal.

Fig. 67 e 68 – Continuação da execução abóbada e vista pelo interior já praticamente 
concluída no momento da colocação da pedra de fecho.
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Fig. 69 – Perspectiva da abóbada do Zimbório na fase de tosco praticamente concluída.

Assim e com os trabalhos de maior dimensão e complexidade associados ao 
Zimbório concluídos, prosseguiram também os relativos ao saneamento e reforço 
da abóbada principal do edifício, tendo-se procedido, após a aplicação de produto 
biocida, à selagem superficial de vazios interiores através da injecção controlada 
com caldas à base de ligante hidráulico. 

 

Para além da colocação dos novos tirantes perimetrais, o Estudo de Avaliação 
Estrutural recomendava também que fosse executado um reforço adicional na 
abóbada do edifício, tendo sido adoptada nesta situação a aplicação de malha de 
carbono, sobre uma primeira regularização da mesma.

De seguida procedeu-se à execução do emboço de regularização e de suporte 
ao acabamento final, que veio a ser efectuado com azulejo de vidrado e pasta arte-
sanal, replicando dentro do possível a situação pré-existente. Os frisos decorativos 
foram também executados com idêntico desenho e colocados na sua localização 
original.  

  

Fig. 70 e 71 – Pequena escorrência das injecções efectuadas
e início de reparação e regularização da abóbada.
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Fig. 72 e 73 – Aplicação da malha de carbono de reforço da abóbada e com a argamassa
de reboco já aplicada e pronta a receber o revestimento final em azulejo.

Fig. 74 e 75 – Amostra de azulejo a aplicar no revestimento da abóbada cujo acabamento é efetuado com 
pasta e vidrado artesanal e do novo friso decorativo em azulejo a aplicar no revestimento final da abóbada. 

Fig. 76 e 77 – Ensaios de aplicação dos azulejos e verificação da compatibilidade com os frisos 
pré-existentes e vista das primeiras fiadas com o friso completo numa das faces, na sua posição original. 
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Previamente tinham já sido executadas em oficina (Fig. 79 e 80) todas as 
peças da cornija perimetral em falta nas várias situações e concluída a reparação 
da sua base de assentamento, pelo que pôde dar-se início à sua colocação e mon-
tagem. 

As reparações efectuadas nos cunhais foram talvez as que envolveram 
maior dificuldade e exigência, uma vez que as mesmas tiveram que ser realizadas 
insitu, incluindo o enxerto com novas cantarias, como é bem patente nas imagens 
abaixo.

 

Fig. 78 – Aspecto do novo revestimento da abóbada em azulejo já em adiantado estado de execução.

Fig. 79 e 80 – Vista das peças já executadas em oficina e início da sua colocação na cornija perimetral.



235

Fig. 81 – Aspecto dos trabalhos preparatórios relativos à reparação do cunhal da cornija do lado norte.

Os frisos em tijolo cerâmico existentes em toda a envolvente exterior do 
edifício encontravam-se igualmente muito degradados tendo sido necessário 
efectuar uma profunda e cuidada reparação com idêntico material e de modo a que 
o resultado final fosse ao encontro do aspecto e configuração originais.

Também ao nível do embasamento do edifício houve necessidade de inter-
venção, com a reposição de socos em falta, salientando-se a reparação do cunhal 
do lado Sul eu estava bastante degradado, provavelmente devido à realização de 
fogueiras no interior do anexo que terá existido no local, atendendo às evidências 
encontradas.

Fig. 82 e 83 – Colagem das novas peças, e resultado final da cornija já recuperada,
absorvendo sempre que possível elementos já existentes e que foi possível manter.
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No que respeita aos trabalhos associados à reparação dos revestimentos 
das paredes exteriores, os trabalhos decorreram de acordo com o previamente 
estabelecido, sem surpresas de maior e envolveram a retirada das argamassas soltas 
e desagregadas através de picagem cuidada de todos os rebocos das paredes de 
diferentes tipos e composições, bem como encasques existentes em alvenaria de 
tijolo.

Procedeu-se então, após a aplicação de produto biocida à base de sais de 
amónio, à limpeza por via húmida das superfícies com jato de água, em pressão 
controlada, para remoção de poeiras e elementos ainda soltos ou desagregados 
e à selagem superficial de vazios interiores, através da injeção controlada com 
recurso a calda à base de ligante hidráulico. Finalmente foi executado novo reboco 
multicamada constituído por salpisco, emboço e acabamento, com argamassas 
à base de cal hidráulica, cal em pasta e agregados de granulometria adequada, 
exclusivamente com areias lavadas e isentas de sais.

As paredes interiores foram também objecto de idêntico tratamento, apenas 
no acabamento final houve que respeitar a situação original de que ainda havia 
alguns vestígios, ou seja, a aplicação de estuque tradicional e por fim pintura com 
tinta de base mineral, pinturas que viriam também a ser adotadas nas paredes 
exteriores.

Fig. 84 e 85 – Reparação do pequeno friso existente abaixo da cornija com as baldosas artesanais de menores 
dimensões e parte inferior da cornija em fase final de reparação.

Fig. 86 e 87 – Aspetos da execução de troços de lambrim em cantaria nas duas empenas
do edifício, onde tal protecção era inexistente e restauro do cunhal do lado sul 

através da aplicação de enxertos de pedra do Zambujal. 
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Fig. 88 e 89 – Execução dos novos revestimentos no espaço interior com a aplicação
dos primeiros emboços de suporte ao estuque de acabamento.

Talvez o elemento mais notável e de certo modo com um maior valor simbó-
lico e com especial relação com todo o conjunto do Santuário é sem duvida o tanque 
interior, que recebia diretamente a água desde a mina situada na Azóia e através do 
Aqueduto existente.

Executado em pedra mármore lioz, apresentava-se igualmente muito degra-
dado, pelo abandono e vandalismo a que foi votado durante décadas, pelo que tam-
bém aqui houve que começar pelos trabalhos de limpeza generalizada, com recurso 
a jacto de água, e escovagem para remoção da sujidade e da atividade biológica. 

Nas zonas de crosta negra ou outras incrustações mais resistentes foi efec-
tuado ensaio prévio para avaliação do sistema adequado de limpeza, tendo-se opta-
do pela nebulização de água com bicos de orientação regulável e por microabrasão 
(projeção controlada de farinha de sílica). 

Após os trabalhos de limpeza atrás descritos, foram realizados ensaios de 
estanquecidade e efectuado o devido saneamento e refechamento de juntas através 
do preenchimento com argamassa tradicional à base de cal hidráulica, cal em pasta 
e agregados de granulometria adequada e microestucagem em lacunas, falhas ou 
descontinuidades que se verificavam um pouco generalizadamente.

Foram também retiradas as peças de bordadura ainda existentes para poste-
rior limpeza e assentamento, retirando o molde para execução da peça de bordadura 
central.

Fig. 90 e 91 – Ensaios de estanquecidade do tanque no interior da Casa da Água e início
da sua reparação, com a remoção das peças de bordadura, ainda existentes, para posterior assentamento.
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Após as limpezas e remoção do calcário acumulado, puderam observar-se 
com mais detalhe pormenores do mascarão do tanque interior, aparentando uma 
figura de leão com traços humanos, encontrando-se um pouco degradado sobretudo 
numa das faces.

Fig. 92 e 93 – Vista das peças de bordadura do tanque retiradas para limpeza e posterior assentamento. 

Fig. 94 – Aspeto do tanque em lioz na fase final de reparação e com a peça central executada de novo.  
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Não tendo sido encontrada qualquer representação da sua configuração 
original, ainda permaneciam restos de tubagem em chumbo para encaminhamento 
da água para o tanque a partir da sua chegada através do Aqueduto. 

Fig. 95 e 96 – “aonde cahe a agoa da bôca de huma carranca, e dalli dirigida ao chafariz, e orta”
SANTOS, Francisco Ildefonso dos (1854/1857) – “Memórias sobre a antiguidade
das Romarias, e da Romaria ao sítio de Nossa Senhora do Cabo”, etc., anónimo, 

Biblioteca Nacional de Lisboa, manuscrito 98 Colecção Pombalina.

Fig. 97 e 98 – Fase final da limpeza do mascarão. 

Fig. 99 – Vista da fonte e tanque após o restauro.
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Embora por motivos de ordem funcional e de durabilidade não tenham sido 
reutilizados, como se pretendia inicialmente, todos os azulejos que ainda restavam 
na abobada do edifício, os mesmos acabaram por ser utilizados, após tratamento 
e limpeza nos revestimentos em falta na parte inferior do Lambrim sob o banco 
em cantaria existente no interior, tendo este, por ainda se manter em razoável 
estado de conservação, sido apenas objecto duma pequena intervenção de restauro, 
assim como o pavimento em pedra, onde basicamente se procedeu à limpeza e 
refechamento de juntas.

Salienta-se ainda que, no que respeita aos poucos azulejos do Lambrim deco-
rativo outrora existente, a opção tomada, atendendo a aspectos de vária ordem, foi 
a de restaurar e estabilizar insitu apenas os remanescentes.

Finalmente houve que executar o novo vão de entrada em madeira de pinho 
tratada e entaleirada, de forma a permitir, por um lado uma maior resistência face 
às exigências climáticas do sítio e, por outro lado, proporcionar uma maior proteção 
ao interior do edifício, o que não acontecia com o anterior gradeamento existente.    

Fig. 100 e 101 – Trabalhos de saneamento e limpeza dos azulejos existentes na parte inferior
da banqueta periférica em cantaria e reparação das juntas de pavimento.

Fig. 102 e 103 – Nova porta em madeira de acesso à Casa da Água e pormenor das respectivas ferragens.
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A continuação do muro delimitador do lado sul com o Cercado da Horta, cuja 
fundação e pré-existência já havíamos podido constatar na intervenção inicial no 
Cercado da Horta, foi também efectuada tendo sido executado novo vão de acesso 
ao Cercado semelhante ao existente do lado Norte. 

Fig. 104 – Vista da abóbada pelo interior já concluída.

Fig. 105 e 106 – Perspectiva dos trabalhos de reposição do muro do lado Sul.

Fig. 107 e 108 – Vista do prolongamento do muro do lado Sul em fase de acabamento, 
com a abertura para a Horta e Jardim semelhante à existente do lado Norte.
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Na envolvente exterior, com o objetivo de colocar em funcionamento o 
sistema hidráulico original e fazer chegar a água ao chafariz e tanque existentes 
do lado exterior do muro sul do Cercado, houve que reparar alguns troços do 
canal existente e executar novas peças, salientando-se o pormenor dos respectivos 
encaixes de forma a evitar perdas de água no percurso.

Já com os trabalhos em fase de acabamentos foi ainda necessário encontrar 
uma solução para o pináculo de remate da abobada do Zimbório, tendo sido 
executado um novo, em cantaria, cuja morfologia procurou seguir o modelo dos 
existentes na igreja de Nossa Senhora do Cabo Espichel, atendendo à completa falta 
de informação sobre o mesmo. 

Fig. 109 e 110 – Vista do canal existente e nova peça executada com o encaixe a ser efectuado já em Obra.

Fig. 111 e 112 – Pináculo de remate executado em oficina e vista do Zimbório
já concluído e vista geral do Zimbório já concluído.
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Fig. 113 – Vista geral da Casa da Água no início da fase de desmontagem dos andaimes. 

Com o início de retirada dos andaimes, pudemos finalmente apreciar na sua 
plenitude este importante exemplar de Arquitectura barroca dos finais do século 
XVIII, que, pensamos estar agora, após o restauro efectuado, muito perto daquilo 
que terá sido o seu aspecto original. 

Fig. 114 e 115 – Fachada frontal desde a escadaria de acesso e vista do lado norte, após o restauro.

Fig. 116 e 117 – Vista a partir do portal de acesso ao Cercado da Horta
e do enquadramento geral no conjunto.
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IV. Considerações finais

Por fim, será importante referir que o restauro da Casa da Água efectuado 
só irá atingir plenamente os seus objectivos com a recuperação do Aqueduto que 
desde a Azóia, fazia chegar a água ao edifício e ao conjunto do Santuário que irá 
certamente ser uma realidade, atendendo a que o Projecto da 1ª Fase, corresponden-
te a cerca de metade da sua extensão se encontra concluído, perspectivando-se para 
breve o início das respectivas Obras.

Também se aguarda o início de um conjunto de pequenas intervenções, que 
não foi possível concretizar nesta fase, onde se inclui a correção da altimetria da 
plataforma lajeada junto à entrada da Casa da Água e dos respetivos degraus, e 
ainda as infra-estruturas de iluminação na escadaria e na envolvente do próprio 
edifício. 






