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Na sequência das escavações arqueológicas de emergência em 2013, no ce-

mitério de Largo Poeta Bocage, em Sines, vários vestígios arqueológicos vi-

eram colocar em causa o conhecimento acerca da relevância de Sines na 

Época Moderna. Identificaram-se enterramentos relacionados com a escra-

vatura, dando vida a uma outra pista para o circuito mundial das rotas de 

escravos. 

Neste âmbito a Câmara Municipal de Sines iniciou um projecto de inves-

tigação, coordenado pelo Arquivo Municipal de Sines, acerca do passado 

atlântico de Sines nas suas várias vertentes económica, social, cultural e das 

mentalidades ao longo da história. Uma das vertentes do projecto Sines no 

Atlântico é o estudo da presença africana em Sines desde a Época Moderna, 

através dos afluxos de escravos, até ao presente, com a fixação de uma im-

portante comunidade cabo-verdiana na cidade, já no contexto do Complexo 

Industrial. Toda a informação recolhida será divulgada através de um sítio 

electrónico que estará em linha até ao final de 2016.

Em 2017 teve lugar o colóquio Sines e o seu Porto. História e Património, 

entre os dias 7 e 9 de Setembro, com o apoio da Administração do Porto de 

Sines. Este colóquio contou com a presença de vários investigadores portu-

gueses e internacionais, como o Doutor João Paulo Oliveira e Costa, o Dou-

tor Onésimo Teotónio de Almeida e a Doutora Amélia Polónia.   Debateu-se 

não só o papel do porto de Sines na história, mas também, de um ponto de 

vista nacional, os temas das rotas marítimas e comércio intercontinental, o 

património portuário português ou a problemática da escravatura.

Participaram 34 comunicantes durante os três dias, num total de 32 comu-

nicações. As apresentações já estão disponíveis para consulta no sítio elec-

trónico da Câmara Municipal de Sines (http://www.sines.pt/pages/1170). 

As actas do Colóquio serão publicadas em formato electrónico brevemente.

No total estiveram presentes durante os três dias de trabalho 130 par-

ticipantes. Durante o colóquio foram apresentadas duas novas obras de 

referência para a história local.

A primeira, Sines Medieval, da autoria da Doutora Maria Alegria Marques, 

da Universidade de Coimbra, publica todos os documentos fundadores do 

concelho de Sines, desde a carta de elevação a vila de 1362 até ao foral ma-

nuelino de 1512. Um dos documentos inéditos e agora publicados data de 

1498, e é um ofício dos vereadores ao Rei a solicitar a protecção da indústria 

naval no concelho. Além da leitura e transcrição dos documentos, é ainda 

publicado, pela mesma autora, um estudo crítico que problematiza os novos 

conhecidos trazidos pelas novas fontes.
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A segunda obra, Sines, a Terra e o Mar, de autoria da Dra. Paula Pereira e 

da Mestre Sandra Patrício, sistematiza e sintetiza os conhecimentos actuais 

da história de Sines através das obras de investigação já publicadas ou em 

curso ao nível arqueológico e historiográfico. O recurso a fontes do Arquivo 

Municipal de Sines e de vários arquivos nacionais permitiu estudar factos 

e temas até hoje pouco estudados, como a economia e sociedade da Época 

Moderna, ou o papel de Sines na Guerra Peninsular. Do ponto de vista do 

conhecimento arqueológico, é a primeira síntese dos trabalhos arqueológi-

cos em Sines. A obra abarca toda a história de Sines de forma clara e acessí- 

vel, desde o período pré-histórico até 1971, dando destaque à história social.

A estas obras de referência junta a edição das actas do Colóquio, que, embo- 

ra não inclua todas as comunicações, é já um elemento fundamental para a 

história local e para a história nacional.

Presidente da Câmara Municipal de Sines

Nuno Mascarenhas
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Onésimo Teotónio Almeida1

O SUPOSTO EQUÍVOCO DE VASCO DA GAMA E SUA TRIPU-
LAÇÃO NO ENCONTRO DE CRISTÃOS NA ÍNDIA - UMA REVISI-
TAÇÃO CARREGADA DE DÚVIDAS

RESUMO

 
Tem sido tradicionalmente repetido que Vasco da Gama e a sua tripulação 

foram vítimas do síndroma referido como ‘reconhecer o conhecido’ ou, por 

outras palavras: porque esperavam ansiosamente encontrar cristãos na Índia, 

o que permitiria a D. Manuel I o estabelecimento de uma aliança contra os 

muçulmanos, acabaram por interpretar todos os sinais religiosos hindus que 

encontraram como uma versão indiana do cristianismo. Tendo em conta a ati-

tude empírica dos navegadores portugueses face às novidades que iam achan-

do nas suas viagens, tal interpretação parece absurda. Uma releitura atenta da 

documentação disponível oferece dados para que se levantem sérias dúvidas 

sobre a narrativa tradicional e se proponha outra explicação.

«Um olhar crítico sobre a epistemologia do suposto ‘reconhecimento 

do desconhecido’» poderia servir de subtítulo a este ensaio, a explicitar 

melhor o seu objectivo. A expressão ‘reconhecimento do reconhecido’ 

advém de um capítulo inserido no volume de Fernando Gil e Helder 

Macedo, Viagens do Olhar2, sobre que me debrucei noutro lugar3. Helder 

Macedo explica que o mencionado conceito «pressupõe um paradoxo 

frequentemente manifestado nos primeiros encontros entre povos 

de civilizações diferentes, a razão dos ilusórios entendimentos e dos 

equivocados desentendimentos que estiveram na origem da construção 

dos impérios.»4 Por isso Macedo anuncia que vai «procurar ilustrar através 

de três ou quatro exemplos a maneira como os pioneiros da aventura 

imperial reconheciam o que não conheciam, projectando nas coisas e nos 

povos que foram encontrando os seus próprios desejos, medos, ideais, 

fantasmas, superstições – em suma, o seu imaginário.»5 

Um dos exemplos que Helder Macedo menciona e examina é o facto 

de Vasco da Gama e a tripulação da sua primeira viagem à Índia estarem 

1 Brown University

2  Fernando Gil e Helder Macedo, Viagens do Olhar: Retrospecção, visão e profecia no Renascimento português 
(Porto: Campo das Letras, 1998).

3  “De ‘partes (de África’) não se faz um todo – questões para Helder Macedo”, incluído no meu livro Despenteando 
Parágrafos (Lisboa: Quetzal, 2015, pp. 279-298. Como expliquei nesse ensaio, o mesmo argumento de Helder 
Macedo surge com leves diferenças, não essenciais, no seu romance Partes de África (Lisboa: Editorial Presença, 
1991). Daí que no presente texto eu inclua citações de ambos. No meu ensaio incluído em Despenteando Parágrafos, 
eu apenas referia de passagem o caso da suposta cegueira de Vasco da Gama e a sua tripulação, que na Índia teriam 
visto nos indianos os cristãos que buscavam e ansiavam encontrar, todavia não o analisei; foquei particularmente 
as referências à Carta de Pêro Vaz de Caminha enviada a D. Manuel I após a chegada de Álvares Cabral ao Brasil.

4  Partes de África, p. 160.

5  Partes de África, p. 161.
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convencidos de lá terem encontrado cristãos, tal como esperavam, 

influenciados sobretudo pela antiga crença na existência de um Prestes João, 

rei de cristãos descendentes de antigos convertidos pelo apóstolo S. Tomé. 

Não se trata, obviamente, de uma questão nova. Ela é há muito referida por 

historiadores. Um exemplo quase ao acaso da visão recebida sobre esse 

encontro é a de José Manuel Garcia. Escreve ele no caderno Vasco da Gama 

e a Índia:

Os primeiros sobreviventes da armada que chegaram a Lisboa 
transmitiram ainda a falsa noção de que os indianos eram cristãos e por 
isso o rei divulgou essa informação errónea de que na Índia “acharam 
de povoação de cristãos, os quais, posto que tão confirmados não sejam 
nas cousas da nossa Santa Fé, têm disposição pera o serem e em tudo 
guardarem e observarem dela em grande sua exaltação”.6

Será naturalmente desnecessário repetir a leitura crítica efectuada 

no meu atrás referido ensaio. No entanto, o texto de Helder Macedo 

reflecte exemplarmente uma visão hoje comum e assaz sustentada entre 

as vanguardas dos estudos pós-coloniais. Continua, por isso, muito citado, 

considerando-se relevante a sua interpretação teórica dos supostos equívocos 

dos navegadores. Escreve o ensaísta: 

Vasco da Gama encontrara em 1498 a Índia que demandava, mas 
a narrativa dessa sua viagem pioneira nem por isso deixa de reflectir 
equivalentes enganos gerados por pré-existentes expectativas. Álvaro 
Velho (ou quem quer que tenha sido o autor do Roteiro) correctamente 
regista o que viu, mas muitas vezes interpreta o que viu nos termos 
errados do que esperava ver.7

Efectivamente, se algum navegador português levava na sua viagem 

uma terra utópica em mente, teria sido Vasco da Gama. Mas afinal, o que 

nos mostra o relato da sua chegada à Índia? Basta lermos a narrativa de 

Álvaro Velho: uma profunda decepção. Chegados à Índia, nota-se, no início, 

alguma euforia, mas que bem cedo se dissipa. Não era aquela a terra que 

haviam ideado. Tanto assim que andaram de um lado para o outro receosos 

de não terem ainda acertado com o lugar que procuravam, na expectativa 

de descobrirem algo mais próximo da sonhada Índia. Ora isso era já claro 

sinal de que não estavam a ver o que esperavam, porque a realidade que 

acharam era outra. O cúmulo da distopia acontece quando visitam o 

samorim levando míseras ofertas que os guardas nem sequer permitem que 

entreguem por as acharem indignas como presentes. A situação piora ainda 

6  José Manuel Garcia, Vasco da Gama e a Índia. 600 Anos do Início da Expansão Portuguesa. Vol. 4 da série 
“Descobrimentos” (Lisboa: Verso da História, 2015), p. 86.

7  Viagens do Olhar, p. 205.
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quando, em vez de se depararem com ouro e especiarias, ouvem o próprio 

samorim perguntando se eles lhe trazem ouro. Foi como se os portugueses 

apanhassem uma valente bofetada. Não era nada o que tinham imaginado. 

Rigorosamente nada. E Vasco da Gama depressa se apercebeu de que só 

conseguiria chegar às especiarias se dispusesse de um poder naval poderoso 

capaz de lhe permitir impor-se à força, se é que tal esforço valeria a pena. 

A questão do confronto entre horizonte de expectativa e realidade ganha 

uma força especial no caso da alegação de que os navegadores portugueses, 

esperando achar cristãos na Índia tal como prometia a história de Prestes 

João, teriam acreditado que os hindus que lá encontraram eram de facto 

cristãos8. 

Por isso, nada como relermos o único testemunho que desse encontro 

(ou desencontro) de culturas nós dispomos. Na verdade, menos sorte 

têm os estudiosos da vida de Jesus, pois tiveram quatro relatores dos 

acontecimentos da sua vida, o que em consequência gerou uma naturalmente 

complicada série de questões quanto ao que terá realmente acontecido. No 

caso da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, só dispomos do relato de 

Álvaro Velho, o que, sendo pouco, simplifica muito o nosso papel de leitores 

e intérpretes, pois muito limitado é o nosso conhecimento dos factos. 

Quer dizer, portanto, que aquilo que sabemos do que aconteceu sabemo-lo 

exclusivamente por esse único documento.

Assim, vale a pena passarmos com alguma atenção os olhos sobre o relato 

de Álvaro Velho, dispostos a fazer algumas perguntas. 

Vasco da Gama levava como missão, imposta por D. Manuel, a descoberta 

de cristãos (a essa imposição voltaremos mais tarde) e ele transmite-a ao 

samorim no seu primeiro encontro com o líder indiano: 

E o capitão lhe disse como era embaixador de um Rei de Portugal, 

o qual era senhor de muita terra e muito rico de todas as coisas, mais 

que nenhum Rei daquelas partes; e que havia sessenta anos que os 

Reis seus antecessores mandavam, cada ano, navios a descobrir contra 

aquelas partes, porquanto sabiam que, em aquelas partes havia Reis 

cristãos como êles.9

8  Sobre Prestes João e o papel dele no período dos descobrimentos veja-se no meu A Obsessão da Portugalidade o 
capítulo “Mito, utopia e verdade – um voo sobre seis séculos”(Lisboa: Quetzal, 2016), pp. 287-297.

9  Álvaro Velho, Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama (1497-1499). Prefácio, notas e anexos por A. 
Fontura da Costa (Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1940), p. 47. Todas as citações do roteiro bem como as 
cartas de D. Manuel seguem esta edição.
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Por isso, quando pela primeira vez se acercaram de templo indiano, 

julgavam estar junto a um templo cristão:

E em o meio do corpo da igreja está um coruchéu, todo ele cantaria; 
e tinha uma porta, [larga] quanto um homem cabia, e uma escada de 
pedra, porque subiam a esta porta, a qual porta era de arame; e dentro 
estava uma imagem pequena, a qual eles diziam que era [de] Nossa 
Senhora. E diante da porta principal da igreja, ao longo da parede, 
estavam sete sinos pequenos. Aqui fez o capitão-mor oração, e nós 
outros com êle.10

Em primeiro lugar, note-se que o narrador não diz que os portugueses 

acreditaram tratar-se de Nossa Senhora, apenas “que eles diziam ser”. Isso 

presumindo que a tradução fosse correcta, o que parece duvidoso, pois os 

contactos mal tinham sido iniciados e nenhum dos grupos conhecia a língua 

do outro11.

Tão preocupado ia Vasco da Gama com a exigência de D. Manuel que logo 

de entrada pede ao samorim que lhe deixe levar súbditos seus para o rei de 

Portugal acreditar. Depois de o capitão-mor solicitar “que lhe desse duas 

cartas, as quais cartas lhe êle daria ao outro dia; e que assim lhe manda dizer, 

por palavra, que êle [Rei de Portugal] era seu irmão e amigo”12, o narrador 

do encontro prossegue:

El-rei respondeu a isto, e disse que êle fosse bem vindo, e que assim 
o havia êle por irmão e amigo; e que êle lhe mandaria embaixadores 
a Portugal com êle. Dizendo o capitão que assim lho pedia de mercê, 
porquanto êle não ousaria aparecer presente [a] El-Rei, seu senhor, se 
não levasse alguns homens da sua terra.13

Mas o encontro esteve longe de ser um caso de amor à primeira vista entre 

cristãos. Quando o samorim perguntou a Gama se queria passar a noite com 

cristãos ou com mouros, o sagaz e cauteloso capitão português colocou a 

religião de lado e, acima de tudo, optou pela sua segurança. Vejamos o relato 

dessa cena:

10  P. 44.

11  Dá para imaginar os problemas de comunicação havidos sobretudo neste primeiro encontro, mas na verdade 
durante todo o tempo desta primeira viagem. Vale a pena recordar os dados da situação nesse aspecto, relatados 
por Álvaro Velho relativamente ao encontro com o samorim: “Disse o capitão que lhe pedia por mercê, porquanto 
os mouros lhe queriam mal e não haviam de dizer senão o contrário, que mandasse chamar um cristão que 
soubesse algravia dos mouros. Disse El-Rei que era muito bem, e logo mandou chamar um mancebo, pequeno de 
corpo, que chamavam Quaram. E disse o capitão que trazia duas cartas, uma era escrita em a sua linguagem, que 
êle a entendia muito bem, e que sabia que vinha muito boa; e que a outra êle não a entendia, e que assim como 
podia vir bem assim podia vir alguma coisa errada. E, porque o cristão não sabia ler mourisco, tomaram quatro 
mouros a carta e leram-na ante si e depois vieram ler ante El-Rei; da qual carta El-Rei ficou contente.” (P. 51)

12  P. 48.

13  P. 48
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 Estas e outras muitas coisas [se] passaram [entre] ambos, dentro 
daquela câmara; e, porquanto era já muito noite, El-Rei lhe disse que: 
com quem queria êle pousar, “se com cristaos, se com mouros?” E o 
capitão lhe respondeu: “que nem com cristaos, nem com mouros”; e 
que lhe pedia que lhe mandasse uma pousada sôbre si, em que não 
estivesse mais ninguém. E El-Rei disse que assim o mandaria.14

Depois, durante várias páginas em que o narrador vai dando conta das 

realidades culturais que mais chamam a atenção dos recém-chegados, não 

há qualquer referência a cristãos nem a afinidades entre os portugueses e os 

indianos. Pelo contrário, acham que não estão a ser tratados como um povo 

cristão trataria outro da mesma fé. Voltemos ao relato de Álvaro Velho:

E demos graças a Nosso Senhor por nos tirar de tais homens, em 
que não cabe nehuma razão, como se fôssem bestas,15

Os conflitos prosseguem. Continuando embora a chamar-lhes cristãos, 

não falam sequer em celebrar missa com eles, não falam na sua religião, 

nem procuram descobrir afinidades religiosas. Os portugueses observam, 

registam detalhes, mas sem o menor entusiasmo. Quanto aos mouros, a 

situação era bem mais clara e o relacionamento muito pior, pois conheciam-

lhes a religião e tinham por ela uma quase milenar repulsa. Que era recíproca, 

aliás, pois quando os mouros viam os portugueses chegar dos barcos a 

terra, “por lhes parecer que nisso nos anojava, cuspiam no chão e diziam: 

“Portugal, Portugal”, ainda que êles, de princípio, logo buscaram maneira 

como nos tomassem todos e nos matassem”16. 

Até à partida de regresso a Lisboa, foi assim tornando-se cada vez menos 

amistoso esse primeiro encontro na Índia. O relato conta:

Da qual nova todos fomos tristes, por vermos uns homens nas mãos 
de seus inimigos, e assim pelo grande desaviamento que isto dava à 
nossa partida. E assim mesmo o sentimos por um Rei cristão nos fazer 
tanta perraria17.

A carta do samorim para D. Manuel, pelo menos a parte que vem citada 

no relato de Álvaro Velho, que uma vez mais não pode deixar de ser uma 

tradução mais ou menos livre na linguagem do tradutor e escrivão, não alude 

a qualquer aliança cristã:

14  P. 48.

15  P. 56.

16  P. 57.
17  P. 60
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Vasco da Gama, fidalgo da vossa casa, veio à minha terra, com o que 
eu folguei. Em minha terra há muita canela, e muito cravo, e gengibre, 
e pimento e muitas pedras preciosas. E o que quero da tua é ouro, e 
prata, e coral, e escarlata.18

Quer dizer, portanto, que não está patente uma ingénua crença no suposto 

cristianismo dos indianos. Há só reservas e desconfianças, se bem que haja 

alguma afinidade por ao menos os interlocutores não serem mouros, os 

eternos inimigos. Com esses é que os portugueses não querem ter mesmo 

nada a ver. À falta de entendimento do que seja a religião dos indianos, 

não têm outro termo para denominá-la e optam então por referi-los como 

“cristãos”19. Porque, note-se, alguns passaram muito além das dúvidas. O 

episódio abaixo referido não é narrado por Álvaro Velho, todavia deve ter 

sido contado mais tarde por alguém e foi Fernão Lopes de Castanheda que 

registou o seguinte momento de descrença de um português num templo 

hindu: 

[os indianos] nomeavam Santa Maria….E parecendo assim Vasco da 
Gama, assentou-se em joelhos, & os nossos com ele & e fizeram oração. 
E João de Sá que estava duvidoso de ser aquilo igreja de Cristãos por 
ver aquela fealdade das imagens que estavam pintadas nas paredes, se 
assentando em joelhos disse. Se isto é diabo eu adoro a Deus verdadeiro. 
E Vasco da Gama que o ouviu olhou para ele sorrindo.20

Ora esse momento ocorre logo no início da visita. Os dias e semanas 

subsequentes só devem ter feito alastrar a dúvida se não a completa descrença. 

No momento da saída para iniciarem a viagem de regresso a Portugal, o autor 

18  P. 63.

19  A este respeito, o historiador Luís Adão da Fonseca nota o seguinte, a propósito do piloto que Álvaro Velho 
refere como “cristão” enviado, a pedido de Vasco da Gama, pelo sultão de Sofala, encarregado de conduzir a frota a 
Calecute: “É óbvio que não se trata de um piloto cristão, como a fonte Álvaro Velho escreve. No entanto, a referência 
de Álvaro Velho à sua qualidade de cristão pode constituir uma pista com eventual interesse. Se na classificação 
dos povos que nos aparece no roteiro, o qualificativo de cristão é atribuído quase indiscriminadamente àquele 
que não é nem negro nem muçulmano, e com frequência designa o hindu, poderá o mesmo critério significar que 
o piloto em causa seria hindu?” L. A. da Fonseca, Vasco da Gama. O homem, a viagem, a época (Lisboa: Expo ’98, 
1997), pp. 167-8.

20  História do Descobrimento & Conquista da India pelos Portugueses, p. 45. É de justiça notar aqui que A. Fontoura 
da Costa não acreditou que os portugueses pensassem que os indianos eram cristãos. No seu minuciosíssimo 
comentário ao relato de Álvaro Velho escreveu: “Não é de aceitar que o Gama e os seus treze companheiros 
estivessem convencidos de terem entrado num templo cristão.” Em abono dessa asserção, cita a cena narrada por 
Fernão Lopes de Castanheda entre João de Sá e o capitão. (p. 124). E. G. Ravenstein também mantém reservas. 
Escreve ele: “It is just possible that some of the Portuguese doubted whether the Hindu Gods and images 
represented the saints of their own churches”. E cita de seguida a mesma passagem de Castanheda. Mas não vai 
além dessa dúvida. (E. G. Ravenstein, A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama, 1497-1499. Translated and 
edited with notes, an introduction and appendices (New Delhi – Madras: Asian Educational Services, 1998), p. 54. 
Referindo o mesmo caso, Luís Adão da Fonseca escreve: “Há quem não acredite que  os portugueses tenham estado 
realmente convencidos de que se tratava de um templo cristão. E argumenta-se com a observação do escrivão 
João de Sá […]. No entanto, é perfeitamente possível compaginar ambas as informações. Por um lado, é uma 
realidade a crença de que existem comunidades cristãs no Oriente, embora com uma personalidade disciplinar e 
litúrgica diferente da da Igreja europeia – convicção em grande parte alimentada por uma secular tradição livresca 
e erudita. E, por outro lado, não é menos autêntica a reacção do escrivão – homem mais prático – que, ao estar 
menos condicionado por essa tradição, é capaz de ver as coisas tal como elas são. O sorriso do capitão-mor talvez 
revele o estado de espírito condescendente de quem percebe as duas leituras…” (Fonseca, 1997), p. 173. Que eu 
saiba, porém, nenhum destes historiadores se debruçou sobre as razões da sua dúvida.
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do relato faz um balanço perceptivo e imensamente realista da situação e 

resume mesmo aquilo que Gama e os seus concluíram sobre a experiência 

acumulada, ou a sua leitura sobre as possibilidades de futura intervenção na 

Índia, onde o grande poder comercial se encontrava nas mãos dos mouros e 

eram eles quem influenciava o crescimento da hostilidade dos indianos face 

aos visitantes portugueses:

E, doutra, parte, não lhe punhamos tanta culpa, como era razão, 
porque sabíamos [de] certo que os mouros que aqui estavam, que 
eram mercadores de Meca e doutras muitas partes, que nos conheciam, 
lhes pesava muito connosco [aqui]. E estes diziam a El-rei como nós 
éramos ladrões e que, como quer que começássemos de navegar por 
esta terra, nenhuns navios de Meca, nem de Cambaia, nem dos Ingros, 
nem doutra parte, não viriam mais a esta terra, do que êle não haveria 
proveito nenhum; e que nós não lhe havíamos de dar nada, mas antes 
lhe havíamos de tomar; e que por aqui podia sua terra ser tomada. E, 
sôbre dizerem isto, peitavam mui muito que nos tomassem e matassem, 
[para] que não pudéssemos tornar a Portugal.21

Digamos que se trata de uma leitura mútua bastante empírica, realista. Era 

tão clara a percepção dos portugueses sobre os mouros, como clarividente 

era a leitura que estes faziam dos nossos e das suas intenções. Foram, aliás, 

estas as impressões com que regressaram a Portugal,  as quais iriam informar 

os desenvolvimentos futuros.

Mas podemos ir mais longe nas nossas reservas face à alegada ingenuidade 

dos portugueses perante a religião dos hindus. Há uma passagem chave que 

tem sido inexplicavelmente ignorada pelos historiadores. Regressemos ao 

roteiro de Álvaro Velho:

Havia sessenta anos que os Reis seus antecessores mandavam, cada 
ano, navios a descobrir contra aquelas partes, porquanto sabiam que, 
em aquelas partes, havia reis cristaos como eles. […] E agora o rei, que 
se chama D. Manuel, lhe mandara fazer estes três navios e o mandara 
por capitão-mor deles; e lhe dissera que se ele não tornasse a Portugal, 
até que lhe não descobrisse este Rei dos cristaos, e que se tornasse que 
lhe mandaria cortar a cabeça.”22

Com uma revelação destas, uma confissão declarada de Vasco da Gama 

ao samorim,  aqui reproduzida em discurso indirecto, não será nada forçar 

a tecla concluirmos que, mesmo que os portugueses tivessem reconhecido 

que os hindus não eram propriamente cristãos, não poderiam contar a 

verdade toda a El-Rei D. Manuel pois sabiam que o monarca não estaria 

21  P. 60.

22  P. 47.
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receptivo à notícia de eles não terem encontrado cristãos.  Que Gama 

e os seus homens esperavam encontrá-los, deve ser um facto. Mas não 

os encontraram e tiveram a noção clara das possíveis consequências. 

Daí ser natural que tivessem tomado cautelas quanto às informações que 

levariam ao rei. Por sinal, D. João II, bem mais moderno que D. Manuel, 

já tinha imposto a Bartolomeu Dias a exigência de chegar à Índia e de lá 

trazer notícias dos cristãos com quem ele estabeleceria uma aliança. Todos 

sabemos o que aconteceu. Dobrado o Cabo das Tormentas, o capitão insistiu 

em avançar pela costa de Moçambique acima, mas a tripulação foi atacada 

de medos, e por boas razões, pois as mortes por doenças várias sucediam-se 

e os provimentos alimentícios escasseavam. Desencadeou-se um motim e 

Bartolomeu Dias criou um conselho para decidir o que fazer. Concordaram 

em avançar mais três dias, mas depois inverteram o rumo iniciando o 

regresso, para grande desapontamento do capitão e, depois, de El-Rei. Por 

isso D. Manuel, bem mais medieval -  obcecado pela sua ideia de cruzada 

anti-islâmica e fortemente convencido da existência de reis cristãos na Índia 

- , enviou Vasco da Gama com esse explícito e ameaçador ultimato.23

Vasco da Gama, que só chegou a Lisboa a 29 de Agosto de 1499 (a 

primeira nau a entrar no Tejo fora a Berrio, capitaneada por Nicolau Coelho, 

e a segunda, a São Gabriel, sob o comando de João de Sá), deve ter dado 

instruções aos seus homens para, na defesa da sua própria pele, não dizerem 

toda a verdade a D. Manuel, pelo menos de início. Mas também os seus 

delegados não devem ter mentido completamente porque, se atentarmos 

no conteúdo da carta, ufana e cheia de ironia24, que El-Rei envia aos Reis 

de Castela, as referências a terem os portugueses encontrado cristãos na 

Índia são insignificantes, quase inexistentes. Vejamos as passagens mais 

relevantes dessa carta, aquelas em que dá conta do “achado” por Gama e 

seus marinheiros:

Em que acharam gramdes cidades e de gramdes edefiçios e ricos 
de gramde povoaçom; nas quaaes see faz todo o trauto de especearya 
e pedrarya, que passa en naaos, que os mesmos descobridores viram 
e acharam, em gramde cantydade e de gramde gramdeza a Mequa, d 
hy ao Cairo, d homde sse espalha pello mundo; da qual troiuveram 

23  Sobre D. Manuel e a sua mentalidade ainda fortemente medieval de prolongamento do espírito de cruzada 
nesse seu projecto de chegar à Índia, veja-se Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor (Lisboa: Difel, 1994) e também, 
do mesmo autor, de colaboração com Jorge Santos Alves, o ensaio “Da Cruzada ao Quinto Império”, em A Memória 
da Nação. Org. de Francisco Bethencourt e Diogo Ramada Curto (Lisboa: Sá da Costa Editora, 1991), pp. 81-164. 
Noutro lugar, Luís Filipe Thomaz sintetiza esse retrato de D. Manuel nos seguintes termos: “o imperialismo de D. 
Manuel, último avatar da ideia da Cruzada, era essencialmente anti-islâmico”. E mais adiante: “D. Manuel atribuía 
ao contacto com a Índia uma significação transcendente, e viu no seu achamento à primeira tentativa um desígnio 
misterioso da Providência, carregado de conotações proféticas”. Prefácio à tradução portuguesa de A Carreira e 
a Lenda de Vasco da Gama, de Sanjay Subrahmanyam (Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 1998), pp. X e XII.

24  Tenho escrito noutros lugares sobre o humor português, acentuando que somos mais propensos ao sarcasmo 
e à sátira do que à ironia, apesar da grande excepção que Eça de Queiroz é. Acho, todavia, esta carta de D. Manuel 
I aos Reis Católicos um exemplo supremo de ironia; aliás, um verdadeiro clássico do género na história universal.
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logo agora estes cantidade a saber: de canella, cravo, gymgivre, nos 
nozcada, e outros modos d especearya, e ajnda os lenhos e folhas d 
ells mesmos; e muyta pedrarya fyna de todas ssortes, saber: robjns e 
outros; e ajnda acharan terra, em que ha mynas d ouro; do qual e da 
dita especearya e pedrarya nem trouveram logo tanta ssoma, como 
poderam, por nam levarem para ello aquella mercadorya, nem tanta, 
como convynha. E porque sabemos que Vosas Altezas d isto ham de 
receber gramde prazer e contentamento, ouveemos por bem dar-lhe d 
isso notificaçam; e cream Vossas Altezas que, segumdo o que per estes 
sabemos que se pode fazer, que nam ha hy duvjda que, segumdo a 
desposisam da gente christãa que acham, posto que tam confyrmada na 
fee nom seja, nem d ella tenha tam jnteiro conheçimento, se nam sigua 
e faça mujto serviço de Deos em sserem convertidos e inteiramente 
confyrmados em sua santa fee, com gramde eixalçamento d ella; alem 
de o trauto primcipall de que toda a mourama, d aquelas partes sse 
aproveytava, e que por suas mãos sse fazia, sem outras pessoas, nem 
linhajeens nisso entemderem, se mudar e comunicar per esta minha 
parte descuberta a toda a christyndade, que ssera, com ajuda  d elle 
mesmo Deos, que assy por sua piedade ho hordena, mais causa de 
nossas temçoes e preposytos com mais fervor se eixerçitarem, por 
sseu serviço, na gerra dos mouros, pera que Vossas Altezas teem tanto 
proposyto e nos tanta devoçam.25

Primeiro: ter encontrado cristãos está longe de ser a grande notícia da 

carta. Depois, atente-se na descrição do tipo de cristãos que seriam os 

indianos - “gemte christãa” não “tam confyrmada na fee” e della não tem 

“tam jnteiro conheçimento”, o que não significa que não praza a Deus que 

sejam “convertidos e inteiramente confyrmados em sua santa fee”. Quer 

dizer que D. Manuel deve ter sido informado de que os indianos não eram 

tão cristãos como nós, o que não implica de modo nenhum que Vasco da 

Gama não tivesse obtido uma visão bem mais realista da situação. Só que 

deve ter ordenado que se doseasse a informação a transmitir abertamente 

ao rei, atitude que evoca uma famosa anedota dos tempos do comunismo na 

União Soviética. É uma da série sobre crocodilos: Um professor na escola 

pede aos alunos exemplos de animais que voam. Um garoto diz: O crocodilo. 

O professor reage enérgico: Mas o crocodilo não voa. O aluno responde: O 

meu pai diz que o crocodilo voa e ele sabe muita coisa que mais ninguém sabe. O 

professor: E o que é que o teu pai faz? O aluno: Ele trabalha para a KGB. Então 

o professor reage baixando o tom da voz: Ah! Pois, sim, sim.  Voa baixinho, 

mas voa… 

Já que estamos em nota de humor, poderia lembrar a propósito a estória 

de um preso político no tempo do salazarismo que combinou com a família 

e amigos que, nas cartas que enviasse da prisão, tudo o que estivesse a 

25  P. 196. Esta primeira carta não foi enviada, mas sim uma segunda, mais desenvolvida mas que inclui estas 
passagens da primeira.
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vermelho (era no tempo das máquinas de dactilografar em que se podia 

escrever a preto ou a vermelho) significaria o contrário, pois receava que os 

serviços secretos iriam lê-las e não deixariam passar críticas ao sistema. A 

primeira carta chegou carregada de elogios a tudo o que via, e estava toda 

escrita a preto. Mas no final um PS dizia: Esta máquina de dactilografar só 

tem fita preta.

Há ainda aqui um pormenor importante a registar: João de Sá chega a 

Lisboa antes de Vasco da Gama. João de Sá era o cínico, incrédulo personagem 

daquela cena do templo que provocou o sorriso cúmplice de Vasco da Gama. 

Mais uma prova de que deve ter havido combinação para não revelarem 

toda a verdade a D. Manuel.

Para sermos completamente objectivos, teremos de dar atenção a uma 

outra carta de D. Manuel, enviada para Roma e endereçada ao cardeal D. 

Jorge da Costa, o famoso Cardeal de Alpedrinha, então a mais influente 

figura portuguesa no Vaticano. Nessa carta, o rei dá mais algum relevo 

aos “cristãos” “encontrados” pelos portugueses, o que é facilmente 

compreensível, pois tratava-se de influenciar e seduzir o papa atraindo os 

seus favores e protecção para o projecto da Índia. Todavia nem por isso ele 

vai muito além de umas quantas referências en passant. Atentemos nesta 

significativa passagem, que por sinal só surge depois de o rei apontar as 

riquezas encontradas pelos seus navegadores, na verdade o tema central da 

carta:

O Rey desta cidade se tem por cristaão e assy a mayor parte de seu 
pouvo os quaaes mais com verdade se deuem teer por herejes vista a 
forma de sua cristandade de que ao santo padre screuemos […]26 

 

Mais adiante:

Outrossy afirma mestes aver na India XXXbiij Reis e a mayor parte 
delles christãaos da mesma maneira dos de qualecut pouco mais ou 
menos […] trouxeramnos os nossos cinquo ou seis jndios naturaes 
de quelcut dos quaees huum delles era mouro e jaguora cristaão e 
os outros cristaãos de maneira em cima dita estes jndios sam menos 
pretos que guineus de huma pretidam sobre Roxo […]27

Convenhamos que mesmo nesta carta com informações destinadas a ser 

transmitidas ao papa não há sinais do suposto engano na classificação dos 

indianos como cristãos. Nunca D. Manuel fala em cristãos autênticos (note-

se que a carta é escrita ainda antes de o rei falar com Vasco da Gama, pois 

26  P. 200.

27  P. 200.
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o capitão só chegaria um dia depois da escrita dela28). Não diz que o rei da 

Índia é cristão, mas que “se tem por cristão”. E acrescenta:  “e assy a mayor 

parte de seu pouvo os quaaes mais com verdade se deuem teer por herejes 

vista a forma de sua cristandade”.

Curiosamente, um áspero crítico da presença portuguesa na Índia, o 

historiador Sanjay Subrahmanyan, toma uma posição bastante sensata sobre 

esta questão que temos estado a revisitar.  Ao referir-se à visita que Vasco da 

Gama e os seus treze companheiros fazem ao templo hindu, faz uma série 

de reparos e levanta questões que, por serem da responsabilidade de um 

autor indiano, informado sobre a cultura local, merecem ser reproduzidas 

na íntegra, pese embora a sua extensão:

 Os poderes de observação e descrição do nosso autor não o 
abandonaram; contrariamente ao que tem por vezes sido afirmado, 
refere cuidadosamente a prática religiosa e as peculiaridades deste 
“cristianismo oriental”. Estamos aqui a tratar, obviamente, de um 
templo, sugerindo ademais a figura do pássaro na stambha no exterior 
tratar-se de um templo Vaishnava (e não um templo Kali, como tem 
sido frequentemente imaginado), com o carro do Deus Garuda na sua 
costumeira posição de vigilância no exterior. Notemos, além disso, que 
os portugueses, na verdade, não tiveram oportunidade de examinar de 
perto a figura de “Nossa Senhora”, tendo acreditado na palavra dos seus 
interlocutores locais fosse qual fosse o seu significado. Ora, levantam-
se, neste contexto, duas questões. Dado que nenhum dos portugueses 
falava malaiala (ou qualquer outra língua indiana), a comunicação deve 
ter-se processado em árabe, através de Fernão Martins ou outro dos 
falantes de árabe. Neste caso era teoricamente possível, é óbvio, fazer 
uma distinção entre o cristianismo e formas locais de hinduísmo já que 
o vocabulário árabe de inícios do século XVI claramente o permitia. 
Na verdade, a palavra usada para designar os sacerdotes do tempo 
(quafees) é muito provavelmente uma versão portuguesa de uma 
amálgama dos termos árabes qasís, e kâfir (“infiel”, e assim também 
hindu), o que sugere que os portugueses tenham discutido a identidade 
destes homens com um falante árabe. Daí a nossa primeira questão: por 
que razão foram os portugueses levados até ao templo, e que lhes terá 
sido dito que os portugueses traduziram como “Nossa Senhora”? Além 
disso, dada a longa presença em Querala de cristãos de São Tomé (ou 
sírios), terão os seus interlocutores locais realmente sido incapazes de 
perceber que os portugueses eram cristãos? O facto de os portugueses 
não terem sido autorizados a entrar na parte interior do templo (a 
garbha grha, ou sanctum santorum) leva a pensar na existência de 
algumas dúvidas sobre o seu estatuto, se não mesmo na cabal certeza 
de que estavam na presença de cristãos. Os problemas acima referidos 
podem provavelmente reduzir-se a duas simples proposições. 
Primeiro, os portugueses iam à espera de encontrar cristãos orientais 
“perdidos”, cujas práticas diferiram amplamente das suas; iam, assim, 
determinados a ver em qualquer estrutura, que não fosse, obviamente, 

28  A carta é de 28 de Agosto de 1499, véspera da chegada de Vasco da Gama a Lisboa.
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uma mesquita, um tipo de igreja. Segundo, não devemos esquecer 
que os portugueses desta expedição haviam aprendido o árabe de 
Magrebe, pelo que é fácil de imaginar que existissem diferenças 
dialectais significativas, e diferentes expressões orais, entre aquele 
árabe e a versão falada em Querala. Não precisamos de fazer apelo a 
complexas proposições filosóficas respeitantes a “traduções culturais” 
para ver como Fernão Martins e os seus companheiros podem ter sido 
levados ao engano. Convencidos que estavam de se encontrarem na 
terra de uma espécie de cristãos “desviados”, qualquer coisa que não 
se apresentasse explicitamente muçulmana era vista residualmente 
como cristã.29

Deste modo, a leitura dos únicos documentos que possuímos sobre 

o primeiro encontro dos portugueses com os indianos está longe de 

nos permitir concluir que os portugueses foram à India “reconhecer o 

conhecido”, como escreve Helder Macedo referindo-se aos portugueses que 

chegaram ao Brasil, onde teriam supostamente encontrado apenas o que 

levavam em mente, não conseguindo assim aperceber-se com objectividade 

da realidade que os circundava. Os nossos navegadores não eram de modo 

algum estúpidos e tinham já desenvolvido uma tradição de abertura ao novo. 

Não faltam documentos a comprovar o cuidado que tinham em registar 

com pormenor as novidades, os novos dados que acabaram solidificando 

uma atitude verdadeiramente empírica face ao mundo, que foi aliás o que 

lhes permitiu atingir o objectivo da Índia. Não fora a sua postura rigorosa 

de aprender com o que se lhes ia deparando nos novos mares (correntes 

e ventos), terras (baías, rios e promontórios), céus (novas estrelas), e 

nunca teriam conseguido os feitos que os imortalizaram. Mais ainda, se não 

tivessem desenvolvido a sua argúcia no conhecimento rápido da língua e 

cultura dos povos que iam encontrando (Álvaro Velho inclui no seu roteiro 

um glossário de termos indianos, tal como outros navegadores haviam 

feito), as viagens teriam sido um fracasso. Elas desencadearam um processo 

de aprendizagem de contínuo avanço por trial and error (Popper avant 

la lettre), com muito erros, sim, inúmeras vezes fatais, mas que serviram 

para solidificar a convicção da necessidade de uma assimilação e adaptação 

(recorde-se Piaget), impostas pelo confronto com a realidade e não por 

mandato dos livros dos antigos. Eram inteligentes e astutos os líderes das 

expedições e, entre eles, Vasco da Gama faz decididamente parte da elite. 

O sempre muito informado historiador George Winius sublinhou tudo isso 

muito bem ao resumi-lo nestes termos: 

29  Sanjay Subrahmanyam, A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama. Prefácio à edição portuguesa de Luís Filipe 
F. R. Thomaz. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998), pp. 
163-164.
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De facto, os navegadores que serviram D. João II nas suas explorações 
constituíram o que hoje chamaríamos uma equipa de especialistas. A 
exploração do Atlântico sul requeria grandes conhecimentos e muito 
mais prática ou discernimento que os trajectos entre a Madeira, os 
Açores e o Reino. Além disso, nenhum comandante de navio suporta 
a preguiça dos seus subordinados, esforçando-se por utilizar as suas 
capacidades ou por distribuir-lhes tarefas. Neste sentido, os mesmos 
homens de experiência e coragem que tinham servido o falecido rei [D. 
João II] estavam ainda no activo e disponíveis em 1497, para cumprir 
as ordens de D. Manuel.30

 

Este contínuo ajustamento dos horizontes de expectativas à realidade 

recolhida na experiência não constitui algo único por parte dos portugueses, 

pois é assim que a mente funciona. As percepções são percebidas no 

encontro da realidade. O que é especial são as novas situações em que os 

portugueses se defrontam. Como a necessidade aguça o engenho, uma vez 

colocados perante circunstâncias desconhecidas, eles reagem adaptando-se 

e autocorrigindo-se. 

Hoje, cada vez com mais frequência, surgem balanços de conjunto 

resumindo os conhecimentos actuais sobre o cérebro e algumas constantes 

parecem mais do que estabelecidas. Para não repetir aqui as reflexões 

sobre o processo de interacção entre o cérebro e o ambiente que o rodeia, 

já desenvolvidas no meu ensaio de crítica ao conceito de “reconhecer o 

conhecido” elaborado por Helder Macedo31, aduzirei apenas alguns respigos 

de uma obra que sintetiza muitos dos conhecimentos contemporâneos no 

domínio das ciências cognitivas:

Quando se anda pelas ruas de uma cidade, parece que captamos 
automaticamente o que as coisas são sem termos de nos preocupar 
com pormenores. O nosso cérebro presume antecipadamente o que 
estamos a ver com base no nosso modelo interno construído ao longo 
de anos de experiências de andarmos pelas ruas da cidade. Cada 
experiência que já tivemos contribui para o modelo interno criado no 
nosso cérebro.

Em vez de usarmos os nossos sentidos para constantemente 
construirmos de novo a cada momento a nossa visão da realidade, 
comparamos a informação sensorial recebida com o modelo que o 
cérebro já construiu: actualizando-o, afinando-o, corrigindo-o. O 
nosso cérebro é tão perito nessa tarefa que normalmente nem temos 
consciência disso. Mas, às vezes, sob certas condições, conseguimos 
ver o processo em funcionamento.32

30  George Winius, “A viagem de Vasco da Gama – 1497-1499, in O Tempo de Vasco da Gama, direcção de 
Diogo Ramada Curto (Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses / 
Difel, 1998), p. 287. 

31  “De Partes (de África) não se faz um todo, Letras Com(n) Vida, nª 4, 2º semestre  (2011), pp. 88-94. O texto 
foi depois recolhido no meu livro Despenteando Parágrafos. Polémicas Suaves (Lisboa: Quetzal, 2015), pp.

32  David Eagleman, The Brain. The story of you (New York: Vintage Books, 2017), p. 58.
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E mais adiante:

O nosso modelo interno opera sob a presunção de que o mundo 
exterior é estável. Os nossos olhos não são como as câmaras de vídeo – 
eles simplesmente lançam-se à procura de descobrir mais pormenores 
para transmitirem ao modelo interno. Eles não são como as lentes das 
câmaras através das quais vemos; eles estão sempre a reunir fragmentos 
de dados para alimentar o mundo dentro do nosso cérebro.33

Obviamente que por detrás de toda a aprendizagem do mundo por 

parte dos navegadores estavam interesses políticos, e foi a necessidade 

de cumprir e atingir determinados objectivos que levou à abertura das 

mentes à realidade empírica. Provas disso temo-las em abundância. Não 

possuímos relatos das conversas de Gama com D. Manuel, todavia temos 

as instruções de Gama para a viagem de Pedro Álvares Cabral e sabemos o 

que acontece também na segunda viagem de Vasco da Gama à Índia bem 

como nas subsequentes. Não há indícios de acordos entre reis cristãos, 

mas apenas entre potentados económicos, estratégias de alianças com os 

indianos de modo a cooperarem contra o poder muçulmano que dominava 

o comércio na Índia, e que urgia derrotar. O que se passou a seguir está mais 

do que minuciosamente narrado pelos nossos cronistas e exemplarmente 

sintetizado por um historiador inglês que, com base sobretudo nessas 

nossas fontes, escreveu um portentoso relato dos anos subsequentes, os do 

assalto ao controlo das redes de comércio no Índico retirando-as das mãos 

dos muçulmanos. Quem não se quiser dar ao trabalho de ler directamente 

as nossas fontes, por exemplo Afonso de Albuquerque, Duarte Barbosa ou 

Fernão Lopes de Castanheda (para mencionar apenas alguns), pode recorrer 

a Roger Croley que nos ofereceu uma vividíssima, extraordinariamente 

arquitectada e documentada narrativa no seu The Conquerors.  How Portugal 

Forged the First Global Empire.34

Correndo o risco de exagerar na insistência, digamos à guisa de conclusão: 

toda esta antiga história de os portugueses terem ficado convencidos de 

ter encontrado na Índia os cristãos descendentes do apóstolo S. Tomé que 

buscavam, com base em relatos antigos, não tem base sustentável. O equívoco 

parece afinal surgir da desatenção de se ter dado uma importância primordial 

ao relato do que aconteceu nesse primeiro encontro logo à chegada. E nem aí 

a realidade dos factos (e, repita-se, só conhecemos o que nos foi narrado por 

Álvaro Velho) permite as ilações durante tanto tempo sustentadas. Ao longo 

de três meses de permanência na Índia os portugueses viram aquilo que 

33  P. 60.

34  (New York: Random House, 2015).



25

se lhes impunha35. Se não o explicitaram, foi por haver razões subjacentes 

deveras sérias, como vimos. As supostas afinidades cristãs com os indianos 

foram sol de pouca dura. Ao longo dos dias, a evidência impôs-se-lhes. Mas 

havia que ter cuidado ao dar a notícia da ausência de cristãos ao obsessivo D. 

Manuel, fixado na ideia de encontrar o Prestes João36, a milhares de milhas 

de distância e sem acesso ao “saber de experiência feito” que a longa e dura 

viagem proporcionara aos navegadores.

Se alguma moralidade esta história contém, parece a seguinte: os 

intelectuais por vezes esquecem-se de que também podem ser vítimas de 

“reconhecer o conhecido” e de não conseguirem, ou não quererem, sair 

desse universo.37

35  Gostaria ainda de levantar uma dúvida sobre a razão de Vasco da Gama ter demorado tanto tempo a chegar a 
Lisboa e ter enviado à sua frente outras duas naus, quando naturalmente ele deveria querer ser o primeiro a dar 
a grande notícia ao rei. A morte de seu irmão Paulo da Gama, enterrado em Angra, na ilha Terceira, não parece 
razão suficiente para justificar uma demora de três meses. Será que Gama quis mandar os outros barcos primeiro 
para que as novidades problemáticas, e não muito entusiasmantes, fossem aos poucos apresentadas ao rei de modo 
a não o enfurecer?  Deixo esta dúvida apenas em nota de rodapé por achar que será necessário consultar muita 
documentação a averiguar se existem dados sobre as razões de tão estranho atraso nesse regresso de Vasco da 
Gama a Lisboa. 
      Pedi ao historiador Artur Teodoro de Matos o favor de me ler este texto e, acerca desta minha interrogação, 
respondeu-me num e-mail de 9 de Agosto de 2017: “quando estudei a armada das ilhas verifiquei que nenhuma 
armada ultrapassou 1 mês na viagem Lisboa-Angra ou Angra-Lisboa. Três meses é um exagero”. (Veja-se o seu  ‘Os 
Açores e a Carreira das Índias no séc. XVI”, in Estudos da História de Portugal, Vol. II, Séc. XVI-XX, Lisboa 1983.) 
É caso para – acrescento eu - nos interrogarmos se Vasco da Gama terá esperado nos Açores tempo suficiente 
para que de Lisboa regressasse algum barco com notícias das reacções de D. Manuel às notícias do que ele (não) 
encontrou na Índia.

36 Isabel Soler e Ignacio Vásquez puseram a questão nos seguintes termos: “[…] el Preste Juan […] se convertió 
en una questión de Estado durante los primeros años del reinado de D. Manuel, aunque ya lo había sido para su 
antecessor D. João II.” Cartas de Três Oceanos, 1499-1575. Edición y traducción de Isabel Soler e Ignacio Vásquez 
(Bogotá: Libro al Viento, 2013), pp. 21s.

37  Dei também a ler o presente texto ao historiador Diogo Ramada Curto. No comentário que me enviou, dizia: 
“Só faço um reparo: o confronto entre essas duas perspectivas é anterior e, por muito que lhe possa chocar, cruza-
se com um debate mais ideológico sobre o lusotropicalismo. Não leve a mal que me cite a mim próprio, num ensaio 
introdutório à Opera Minora do [Charles] Boxer, pois detectei a partir de um outro quadro de referências a mesma 
antinomia. Penso que é clara a minha posição, mais próxima da sua.” E reproduzia a seguir a passagem por ele 
referida, de que retiro as seguintes linhas, sem as notas de rodapé: 
    “Orlando Ribeiro, geógrafo, director de um dos mais institucionalizados centros de estudos criados pelo 
Estado Novo, assumiu-se, desde pelo menos 1956, como um dos apoiantes das teses oficiais do luso-tropicalismo. 
Evocando publicamente a autoridade resultante de uma viagem empreendida às, então chamadas, províncias 
ultramarinas, e baseado numa limitada selecção de exemplos do passado, Orlando Ribeiro repetiu a sua mensagem 
de elogio à mestiçagem, como marca de originalidade da expansão portuguesa.[…] Inéditas deixou as páginas mais 
esclarecedoras acerca dos resultados mitigados alcançados, na prática, pela política e capacidade de assimilação 
demonstradas pelos portugueses. […]
       Autores tais como Orlando Ribeiro, em lugar de valorizarem um suposto orientalismo português, consideraram 
antes a capacidade dos portugueses para integrarem o exótico através de “paradigmas familiares”. A respeito 
desta última interpretação, o mesmo Orlando Ribeiro recordava o exemplo do roteirista da frota de Vasco da 
Gama quando considerava ser Melinde parecida com Alcochete, facto que revelava “identificação do exótico ao 
habitual”, isto é, “maneira de o integrar na mesma concepção de vida”. Paralelamente a este tipo de percepção, o 
conhecido geógrafo apresentava os temas da “atracção das raças de cor”, baseada no “convívio com as mulheres 
da terra”, capaz de suscitar uma “prole matizada e abundante”. Neste sentido, os portugueses ligaram-se “à gente 
da terra e, por meio da assimilação, da conversão e da mestiçagem, souberam alargar os quadros da nossa acção, 
integraram na escassa gente que possuíamos alguns dos nossos mais leais e profícuos colaboradores”[…] 
     Frente a esta tese de clara conotação luso-tropicalista, a valorização da tradição orientalista portuguesa – 
reveladora da capacidade dos autores portugueses compreenderem o Oriente – parece apontar num sentido 
oposto: em lugar de se procurar identificar o exótico com o familiar, pretende-se, isso sim, apreciar os autores 
portugueses nos seus propósitos de conhecerem o Oriente e o que é diferente nas suas especificidades.” (email de 
5 de Setembro de 2017).
      O meu comentário a esta informada observação foi feito nos seguintes termos:  “Creio que se trata de duas 
questões diferentes. Não referi o lusotropicalismo porque essa questão é diferente da incapacidade de Gama e os 
seus marinheiros de perceberem que os indianos não eram cristãos. O lusotropicalismo é uma questão de valores, 
resultante de uma crença na superioridade ética dos portugueses; este caso Gama é de ordem epistemológica, 
supostamente resultante de uma incapacidade de ele transcender as suas categorias mentais. Quedei-me sempre 
dentro dessa perspectiva na minha análise, sem nunca entrar na questão dos valores ou da ética. Permaneci no 
domínio dos factos.” [email do mesmo dia] Na verdade, não é por aí que os portugueses são diferentes dos outros.
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PORTO DE SINES NA HISTÓRIA

quando te escavaram o ventre encontraram traços adormecidas doutros povos

enigmáticos colares, pérolas corroídas, aços imutáveis, escritas duma outra 

idade, vestígios de insones navegações

Al Berto, Mar de Leva
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A NECRÓPOLE DE S. SALVADOR (SINES): DADOS
BIOARQUEOLÓGICOS

1. INTRODUÇÃO

A necrópole de S. Salvador, localizada em Sines, foi identificada no âm- 

bito da empreitada de Requalificação da Avenida Vasco da Gama, em 2013.

Durante o acompanhamento arqueológico, para a instalação do cabo de 

média tensão, no Largo Poeta Bocage, foram identificados oito enterramen-

tos ao longo da vala.

A identificação de enterramentos em inumação primária originou a al-

teração ao plano de trabalhos arqueológicos e à escavação dos contextos 

arqueológicos identificados na área de afetação direta.

2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

A primeira referência escrita a Sines remonta a 1190, quando o cruzado 

Rogerio Houdene (Dalché, 2005), que integrava a terceira cruzada, navegou 

ao longo da costa portuguesa com destino à Terra Santa. Rogerio Hou- 

dene descreveu Sines como uma terra arenosa que entrava pelo mar aden-

tro, com um bom ancoradouro. O cruzado não fez referência à existência de 

um castelo em Sines. No entanto, descreveu uma vila de pagãos localizada 

na “Iunkere” e uma “Muntaga”, um castelo. A Iunkere corresponde atual-

mente à Ribeira da Junqueira, local associado ao túmulo de S. Torpes.

Texto original Tradução livre1

Deinde in terra eiusdem regis est quedam 

forlande basse que dicitur Sines [CH: 

Sinnes] {terram quandam arenosam pro-

tensam in mari} distans a portu de Alchaz 

per XL miliaria, et ibi est bona anchoratio 

per uentum del north, del northwest et 

del west.

Depois fica uma saliência de terra baixa 

chamada SINES (Sines), distante de 40 mi- 

lhas do porto de ALCHAZ e que é um bom 

ancoradouro protegido dos ventos do Norte, 

do Noroeste e do Oeste.

1 In http://imprompto.blogspot.pt/2010/12/de-viis-maris.html
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Deinde in terra eiusdem regis est fluuius 

recens descendens de montibus qui di-

cuntur Iunckere, et ibi fuit tempore pa-

ganorum uilla que similiter dicitur Iunck-

ere.

Depois há uma ribeira recém-descida do 

monte chamada IUNCKERE (Ribeira da 

Junqueira), onde foi em tempos uma vila de 

pagãos, também chamada IUNCKERE (!?).

Deinde est mons magnus qui dicitur Mu-

ntaga in cuius summitate est castellum, et 

distat a Cisnes per quatuor miliaria.

Depois fica o monte grande chamado MUN-

TAGA (Cerro da Águia?), em cujo cume há 

um castelo, que dista de SINES quatro mi- 

lhas.

Em 1224, Sines foi doada à Ordem de Santiago por D. Sancho I. 

O desenvolvimento de Sines esteve sempre relacionado com o mar e com 

os seus recursos, com a atividade marítima e navegação. 

A referência mais antiga à Igreja de S. Salvador remonta a um documento 

de 1371,  onde surge referida, como a ecclesia de Signes, mas sem qualquer 

referência ao seu orago (Boisselier, 2013: 273).

A Igreja Matriz de Sines localiza-se num largo do núcleo urbano, que na 

sua fundação inicial estava inserido no largo das igrejas e ocupava o espaço 

primordial do poder religioso, político e militar.

3. OS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

A escavação arqueológica da necrópole de S. Salvador foi realizada entre 

18 de março a 16 de maio de 2013 e abrangeu 58 m2. Foram identificados 

um total de 53 indivíduos inumados segundo a tradição cristã (crânio para 

a oeste e pés para este), 4 reduções e 4 ossários. No entanto, foram levanta-

dos 39 enterramentos. A escavação foi dividida em quatro áreas, tendo sido 

identificados enterramentos nas Áreas 1,2 e 4.

A escavação arqueológica permitiu concluir que o Largo Poeta Bocage foi 

um espaço sucessivamente utilizado como necrópole entre o século XIII e 

princípio do século XVII. Salienta-se que numa das áreas escavadas, a Área 

1, registou-se uma maior densidade de enterramentos, com sucessivas reu-

tilizações e deposições secundárias.

Fig. 1

Foto geral da inter-

venção arqueológica. 

2013.

Foto Paula Pereira
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Relativamente à organização do espaço funerário e ao faseamento da 

necrópole, não se conseguiu diferenciar os vários momentos/espaços de 

utilização e a distinção entre áreas relacionadas com o sexo (feminino/mas-

culino) ou com a idade à morte. 

O espólio funerário era parco, registando-se apenas sete enterramentos 

com moedas, sempre colocadas na mão direita. Observou-se também nal-

guns enterramentos a presença de alfinetes em cobre.

Fig. 2

Enterramento nº 9 com 

ossário. 2013. 

Foto Paula Pereira
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Tabela 1: Síntese dos resultados 

En-

terra-

men-

to nº

U.E. Área Quadrícula Sexo Idade Sepultura

Nº

Espólio

1 4 1 G2, H2 Masculino Jovem 1 Alfinetes, 

pregos

2 7 1 I2, H2 Feminino Adulto 2 Moeda, ob-

jeto cobre 

alongado

3 16 1 B3 Indetermi-

nado

Adulto

4 21 1 F3 Masculino Adulto Não Identifi-

cada

5 22 1 G2, G3, H2, 

H3

Feminino Adulto 3

6 23 1 F2, g2 Masculino Adulto 5

7 24 2 I2, j2 Feminino Adulto Não identifi-

cado

8 25 1 D2 Masculino Adulto 4 Ceitil ?

9 34 1 E2, F2, G2 Feminino Adulto 6

10 37 1 D3, E3 Feminino Adulto

11 41 2 I2, J2, K2 Masculino Adulto Não identifi-

cado

25 moedas 

de prata

12 42 1 D3, E3 Feminino Adulto 15

13 43 1 E2 Infante Não identifi-

cado

15 45 1 A1 Masculino Adulto Não identifi-

cado

16 46 2 Não foi escavado

17 47 2 Não foi escavado

18 48 1 J2, K2 Masculino Adulto Não identifi-

cado

22 1 55 C3, B3 Masculino Adulto Não identifi-

cado

23 2 56 H1, H2 Infante Não identifi-

cado

Alfinete de 

bronze

25 2 62 I2, J2 Masculino Adulto 8 Ceitil D. 

Afonso V

26 2 66 G1, G2, H1, 

H2

Infante Não identifi-

cado

Alfinete em 

cobre

27 2 68 I1 Indetermi-

nado

Adulto Não identifi-

cado

28 1 61 A3. B3, C3 Masculino Adulto 7 Ceitil D. 

João II/D. 

Manuel ?
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En-

terra-

men-

to nº

U.E. Área Quadrícula Sexo Idade Sepultura

Nº

Espólio

30 1 91 D2, E2 Feminino Adulto Não identifi-

cado

31 1 93 D2, E2 Indetermi-

nado

Adulto Não identifi-

cado

32 1 94 D2, E2 Indetermi-

nado

Adulto Não identifi-

cado

33 1 95 D3, E3 Feminino Adulto Não identifi-

cado

34 2 96 I2, J2, K2 Masculino Adulto Não identifi-

cado

35 2 98 J2, K2 Masculino Adulto 12

36 1 104 A2, B2 Masculino Adulto Não identifi-

cado

37 1 108 D2 Infante Não identifi-

cado

Ceitil D. 

Afonso V

38 1 109 A2 Feminino Adulto Não identifi-

cado

39 2 111 G2, H2, I2 Feminino Adulto 11

40 2 113 H1 Não escavado

41 1 115 D2 Infante Não identifi-

cado

42 2 118 G2, H2 Infante Prego

43 1 120 D3 Infante Não identifi-

cado

44 1 121 E3 Infante Não identifi-

cado

45 1 124 D4, E4 Feminino Adulto Não identifi-

cado

Real Preto 

(?) D. Afon-

so V

46 4 129 Feminino Adulto Não identifi-

cado

Pregos, 

alfinetes

47 4 131 Infante Não identifi-

cado

Pregos, 

alfinetes
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4. SEPULTURAS E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

Nas três áreas escavadas com contextos arqueológicos e antropológicos 

preservados, nomeadamente na Área 1, Área 2 e Área 4, registaram-se ca-

torze sepulturas, na maioria de planta ovalada. As sepulturas foram escava- 

das no sedimento arenoso e foram sendo reutilizadas para o enterramento 

de novos indivíduos e ossários, o que originou a destruição das sepulturas e 

enterramentos mais antigos.

Na Área 2, registou-se uma das raras sepulturas estruturada (sepultura 

nº 11 do enterramento nº 39), de forma ovalada, que foi reutilizada para a 

inumação do enterramento nº 42. Esta sepultura corresponde à sepultura 

mais antiga identificada durante a escavação. Associado ao enterramento 

nº 39 foi recolhida um dinheiro de Sancho II. (moeda cunhada entre 1223 

a 1247).

Fig. 4

Dinheiro de Sancho II. 

2016.

Foto Paula Pereira 

Fig. 3

Sepulturas da Área 1. 

2013.

Foto Paula Pereira 
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As sepulturas identificadas durante o processo de escavação foram na 

sua maioria escavadas no sedimento. Porém nem todos os enterramentos 

apresentavam interface que indiciassem a existência de uma sepultura. Os 

depósitos escavados eram na sua maioria muito idênticos, pelo que foi im-

possível determinar nalgumas situações o momento de abertura do covacho 

e respetivo aterro. Todavia, na Área 2, registaram-se sepulturas bem defini-

das que ultrapassavam os limites físicos da intervenção arqueológica.

Fig. 5

Enterramentos do 

século XIII. Área 2. 

2013. 

Foto Paula Pereira 

Fig. 6

Sepulturas da Área 2. 

2013. 

Foto Paula Pereira 
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Tabela 2: Descrição de Sepulturas

Nº Área UE Enterra-

mento 

nº

Quadrícula Tipo Tipologia Forma

1 1 8 1 H2 Vala Ovalada Antropomórfica

2 1 9 2 I2 Vala Indeterminado Antropomórfica

3 1 26 5 F2, G2 Vala Ovalada Antropomórfica

4 1 27 8 D2 Vala Indeterminado Indeterminado

5 1 29 6 F2, G2 Vala Ovalada Antropomórfica

6 1 38 9 E3, F3, G3 Vala Ovalada Antropomórfica

7 1 84 28 A3, B3, C3 Vala Ovalada Antropomórfica

8 2 92 25 I2, J2 Vala Ovalada Antropomórfica

9 1 103 36 A2, B2 Vala Indeterminado Indeterminado

10 1 141 A3 Antropomórfica

11 2 142 39 G2, H2, I2 Estrutura Ovalada Antropomórfica

12 2 130 35 J2, K2 Vala Ovalada Antropomórfica

14 1 139 10 D3, E3 Vala Indeterminado Indeterminado

15 1 149 12 D3, E3 Vala Ovalado Antropomórfica

5. ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS

No que diz respeito às estruturas arqueológicas, foram identificadas vári-

as estruturas relacionadas com alicerces, sepulturas e níveis de pavimento/

preparação de pavimento.

Na Área 1, nas quadrículas F3, G3 e H3, registou-se um nível de pavimen-

to/preparação de pavimento constituído por argamassa, cal e fragmentos de 

cerâmica (UE 19).

Fig. 7

Nível de pavimento/

preparação de pavi-

mento. Área 1. 2013. 

Foto Paula Pereira 
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Também na Área 4 identificou-se um pavimento/preparação de pavi-

mento em argamassa, no Corte Oeste da intervenção.

Na Área 1 registou-se um alicerce em alvenaria, que foi construído sobre 

o enterramento nº 45. Este alicerce poderá corresponder a um momento de 

alteração da igreja medieval. É de referir que o enterramento nº 45 possuía 

uma moeda, na mão, de D. Afonso V, cunhada entre 1438 a 1481. 

Próximo deste alicerce, foi identificado os vestígios de um forno de 

fundição, muito destruído pela vala de eletricidade, o que não permitiu que 

se determinasse a sua funcionalidade, cronologia e relação com a necrópole.

Fig. 8

Estrutura em alvenaria. 

Área 1. 2013.

Foto Paula Pereira 

Fig. 9

Forno de fundição. 

Área 1. 2013. 

Foto Paula Pereira 
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6. MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS

O conjunto de materiais arqueológicos é bastante heterogêneo. Verifi-

cou-se uma ampla diacronia do espólio arqueológico com a identificação de 

materiais romanos, medievais, modernos e contemporâneos. 

O espólio funerário é constituído por numismas. O espólio numismático 

recolhido é composto por moedas portuguesas e espanholas, e corresponde 

na sua maioria a espólio funerário de alguns enterramentos. Foram reco- 

lhidos um total de 38 moedas, 25 das quais em prata associadas a um único 

individuo, o enterramento nº 11.

Fig. 10

Instrumento em 

bronze, decorado de, 

cronologia romana 

2016.

Foto Paula Pereira
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Tabela 3: Descrição do Espólio Numismático

Espólio Numismático em Cobre Espólio Numismático do Enterramento nº 11

Dinheiro D. Sancho II (1223-
1247)
Dinheiro D. Sancho II (1223-
1247)
Dinheiro D. Afonso III (1248-
1279) ou D.Afonso IV (1325-
1357)
Ceitil D. Afonso V (1438-1481)
Ceitil D. Afonso V (1438-1481)
Real Preto D. Afonso V (1438-
1481)
Ceitil D. João II (1477, 1481-
1495) ou D. João III (1521-1557)
Ceitil D. João III (1521-1557) ou 
D. Manuel I (1495-1521)
Ceitil D. Afonso V (1438-1481)
Ceitil D. Manuel I (1495-1521)
2 Indeterminadas

8 Moedas de Meio Tostão 
4 Moedas de Tostão 

D. SEBASTIÃO 
(1557-1578)

1 Moeda de Meio Tostão
3 Moedas de Tostão
1 Moeda de 80 Reis

D. JOÃO III
(1521-1557)

3 Moedas de 4 ou 8 Reais
(moedas espanholas)

D. Filipe II de Es-
panha/ Filipe I de 
Portugal
(1581-1598)

2 Moedas de 4 ou 8 Reais

(moedas espanholas)

Reis Católicos 
(reinado 1474 a 
1516)

2 Moedas de 4 ou 8 Reais, cun-
hada no México
1 Moedas de 4 ou 8 Reais, cun-
hada em Lima

D. Filipe II de Es-
panha/ Filipe I de 
Portugal 
(1581-1598)

7. DADOS ANTROPOLÓGICOS

Durante a escavação arqueológica da necrópole de São Salvador, foram 

exumados 39 enterramentos, 4 reduções e 4 ossários. Foi calculado um 

número mínimo de indivíduos (NMI) de 53. Deste 53, eram indivíduos 

adultos e 15 não adultos.

Dos indivíduos adultos, 11 foram considerados masculinos, 11 femininos 

e em 16 dos casos não foi possível fazer a diagnose sexual, sendo por isso 

considerados indeterminados.

Fig. 11

4 ou 8 Real de prata 

cunhado em Lima. 

2016. 

Foto Paula Pereira 
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Nos indivíduos não adultos, em geral não é possível fazer uma diagnose 

sexual fiável, mas dos 15 recuperados nesta intervenção foi possível atribuir 

o sexo masculino a um dos indivíduos, uma vez que era já adolescente.

Todos os enterramentos apresentavam uma orientação Oeste - Este (crâ-

nio - pés) ou pequenas variações desta orientação geral. Encontravam-se 

todos em decúbito dorsal; a posição do crânio era muito variável, podendo 

estar voltado para a frente, para a direita ou para a esquerda. A posição dos 

membros superiores e inferiores apresentava algumas (ligeiras) variações, 

mas no geral correspondia ao ritual cristão típico.

Em relação às patologias observadas predominavam as degenerativas 

articulares e não articulares (artroses e entesopatias) e as patologias orais 

(cáries, abcessos, tártaro); foram ainda observados alguns casos de patologia 

traumática e infeciosa, assim como alguns indicadores de stress fisiológico.

Dos indivíduos exumados, destacam-se alguns casos.

Fig. 12

Exemplo de enterramento típico cristão. 

2013. 

Foto Sónia Ferro



39

7.1. Caso #1

O enterramento 1 era um indivíduo adolescente (13 - 16 anos) do sexo 

masculino. Foi encontrado um prego de ferro preso entre a epífise distal e 

a diáfise da tíbia direita, assim como fragmentos metálicos do que pareciam 

ser elos de corrente, sobre o tornozelo direito. A melhor explicação para 

esta situação parece ser que este indivíduo estaria acorrentado (no tornoze-

lo direito) quando foi sepultado. O prego podia eventualmente pertencer à 

estrutura da corrente e ter ficado na zona onde foi encontrado por proce- 

ssos tafonómicos.

Fig. 13

Enterramento nº 1. 

2013.

Foto Paula Pereira 

Fig. 14

Prego e fragmentos metálicos

Enterramento nº 1. 2013. 

Foto Sónia Ferro

Fig. 15

Pormenor prego do 

Enterramento nº 1. 

2013. 

Foto Sónia Ferro
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7.2. Caso #2

O enterramento 9 era um indivíduo adulto do sexo feminino, que para 

além de uma infeção moderada na maxila (periodontite), apresentava um 

possível traumatismo por corte no crânio, o que pressupõe algum tipo de 

violência interpessoal.

 

Fig. 16

Prego. Enterramen-

to nº 1. 2013. 

Foto Sónia Ferro 

Fig. 17

Pormenor frag-

mentos metálicos. 

Enterramento nº 1. 

2013. 

Foto Sónia Ferro

Fig. 18

Enterramento nº 9. 

2013. 

Foto Sónia Ferro

Fig. 19

Infeção maxila. Enterramento nº 9. 2013. 

Foto Sónia Ferro

Fig. 20

Traumatismo por 

corte. Enterramen-

to nº 9. 2013. 

Foto Sónia Ferro
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7.3. Caso #3

O enterramento 11 era um indivíduo adulto do sexo masculino. Foi ob-

servada uma alteração morfológica no joelho direito e calcificação pleural. 

Este indivíduo apresentava mutilações dentárias nos incisivos superiores, 

que são compatíveis com alterações rituais dentárias tipicamente africanas 

ou sul americanas. Este indivíduo tinha como espólio um conjunto de 25 

moedas de prata, que se encontravam aglomeradas junto à zona púbica. São 

estes dois últimos pontos que fazem deste indivíduo o caso mais sui generis 

deste conjunto.

Fig. 21

Enterramento nº 

11. 2013. 

Foto Sónia Ferro.

Fig. 23

Espólio numismáti-

co. Enterramento 

nº 11. 2013. 

Foto Sónia Ferro.

Fig. 22

Mutilação dentária. Enterramento nº 11. 2013. 

Foto Sónia Ferro.

Fig. 24

Localização das moedas. Enterramento nº 11. 

2013.

Foto Sónia Ferro.
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7.4. Caso #4

O enterramento 38 era um indivíduo adulto do sexo feminino e destacou-

-se por ter o pé direito numa posição estranha, com os dedos dobrados para 

cima e para trás. Poderá tratar-se de uma patologia congénita.

Fig. 25

Enterramento nº 38. 

2013. 

Foto Sónia Ferro.

Fig. 26

Pé direito vista supe-

rior. Enterramento nº 

38. 2013. 

Foto Sónia Ferro.

Fig. 27

Pé direito vista lateral. 

Enterramento nº 38. 

2013. 

Foto Sónia Ferro.
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7.5. Caso #5

Por fim, o enterramento 45 era um indivíduo adulto do sexo feminino. 

Este enterramento foi (infelizmente) parcialmente destruído devido ao re-

bentamento de uma conduta de água. Foi no entanto possível observar que 

tinha dois seixos grandes colocados intencionalmente contra a face. Esta 

seria provavelmente uma forma de punição ou superstição, que foi realizada 

muito possivelmente post mortem.

Fig. 28

Enterramento nº 45. 

2013. 

Foto Sónia Ferro

Fig. 29

Vista da face do 

Enterramento nº 45. 

2013. 

Foto Sónia Ferro

Fig. 30

Pormenor do Enterra-

mento nº 45. 2013. 

Foto Sónia Ferro
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Estes casos encontram-se ainda em fase de estudo e esperam-se ainda 

por resultados de análises, não sendo por isso possível apresentar, para já, 

resultados mais detalhados.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escavação arqueológica da Necrópole de S. Salvador permitiu identifi- 

car um espaço de enterramentos densamente ocupado desde o século XIII 

até ao início do século XVII. Os indivíduos exumados encontravam-se em 

sepulturas, na sua maioria escavada no sedimento arenoso.

O espólio funerário era constituído por numismas, que permitiram 

balizar a cronologia dos enterramentos e da área da necrópole escavada. 

Concluíu-se que o atual Largo Poeta Bocage foi utilizado como necrópole 

em toda a sua área (Pereira, 2013) e que a partir de inícios do século XVII 

o local deixou de ser utilizado para sepultamento, possivelmente devido à 

densidade de enterramentos.

Através dos rituais funerários, recolheram-se elementos que indiciam ca-

sos de punição e tortura, mas também relacionados com superstições. 

O espólio numismático do enterramento nº 11 sugere tratar-se de um 

individuo de origem africana possivelmente ligado ao comércio de escravos 

e às rotas atlânticas, entre Portugal, África e a América do Sul. Tratar-se-ia 

de um homem livre que dispunha à data da morte uma quantia considerável 

de dinheiro.

A escavação da necrópole de S. Salvador permitiu conhecer uma parte 

da população de Sines e estudar essa população de uma perspetiva social, 

económica e cultural. Os dados recolhidos trouxeram novas pistas sobre a 

posição de Sines face às rotas marítimas. A presença de um provável afri-

cano enterrado junto à Igreja despoletou uma pesquisa documental e arqui- 

vística sobre a presença de escravos em Sines e qual a sua dinâmica e papel 

neste local. Os dados identificados até data permitiram associar os escravos 

ao culto de Senhora do Rosário. No Livro de Óbitos, grande parte dos escra-

vos foram sepultados junto ao altar de Nossa Senhora do Rosário2.

 No âmbito desta pesquisa, identificou-se a presença de Sinienses no 

Novo Mundo, como António Perez Carneiro, e a sua relação com as rotas 

marítimas, e ligação tanto à coroa portuguesa e espanhola (Patricio, 2017).

Como nota final, é importante referir que existem enormes benefícios 

na colaboração entre antropologia, paleopatologia, arqueologia, sociologia, 

história e disciplinas relacionadas, para que se possam obter melhores re-

sultados e um maior entendimento das sociedades do passado.

2 ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de obitos; ANTT. Visitação da igreja do Salvador de Sines. Ordem 
de Santiago e Convento de Palmela, livro 197, fl. 33v, 1554).
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A ORDEM DE SANTIAGO E A EXPANSÃO ULTRAMARINA:
A PRESENÇA DA MILÍCIA NA VILA DE SINES E O PAPEL DE
AMBAS NA DIÁSPORA PORTUGUESA DE QUATROCENTOS E 
QUINHENTOS

A relação entre as Ordens Militares e a Expansão Ultramarina portugue-

sas, não sendo um tema, de todo, recente, só nos últimos anos começou a 

ganhar alguma actualidade3. Tal foi visível, por exemplo, no painel respei- 

tante a esta mesma temática no contexto do mais recente encontro sobre 

Ordens Militares, decorrido na vila de Palmela, no ano de 20154. Se, até 

então, as Ordens tinham sido encaradas, sobretudo, no contexto da matriz 

espiritual da Ordem de Cristo, a sua análise passou, entretanto, para o âm- 

bito do papel nobiliárquico dos seus membros na diáspora portuguesa5. Têm 

sido, sobretudo, a questão do jogo de poderes entre famílias ligadas às Or-

dens, nomeadamente a de Cristo e a de Santiago, e a sua conexão com a Casa 

Real e os diferentes paradigmas de gestão da empresa ultramarina que vão 

sendo postos em análise pela historiografia actual6.

Infelizmente, continua um pouco à margem a análise social dos contin-

gentes portugueses que são enviados para a Índia, dando-se apenas ênfase 

às suas franjas dirigentes, mercê da sua ligação a famílias proeminentes do 

reino7. É sabido que as Ordens Militares tinham a capacidade de mobilizar, 

a partir dos seus senhorios, milhares de indivíduos, o que terá provocado 

fenómenos de êxodo populacional como aquele que vimos ocorrer, por exem- 

plo, em Palmela nos inícios do século XVI8 – sublinhe-se o facto de estar-

mos perante uma localidade não costeira, pese embora o seu termo tocasse 

a costa atlântica e o estuário do Tejo.

O mesmo fenómeno terá ocorrido em muitas outras localidades portu-

guesas – tem sido destacada a imigração de gente do Sul e do Centro do 

Reino para as ilhas Atlânticas9 –, nomeadamente naquelas da orla costeira, 

cujo apelo do mar sempre estivera presente na sua história.

3  Para uma panorâmica sobre o tema, veja-se COSTA, 2016, pp. 4-5. 

4  Veja-se a lista das comunicações apresentadas em COSTA, 2016, p. 6. 

5  Veja-se, por exemplo, LACERDA, 2006.

6  Vejam-se: História da Expansão e do Império Português, Lisboa, Esfera dos Livros, 2014; PELÚCIA, 
2016.

7  Veja-se, a título de exemplo, o recente trabalho de COSTA, 2013.

8  COSTA, 2016, pp. 48-54.

9  Sobre o tema dos movimentos migratórios internos entre a metrópole e a periferia do império, 
veja-se: WOOD, 1998, pp. 224-237.
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Terá sido assim também na vila de Sines? Os dados que nos são dispen-

sados pelas fontes não são, de todo, objectivos. Igualmente, a historiografia 

sobre a região – em abono da verdade, diga-se que a situação não difere da 

do restante país – não se tem debruçado sobre levantamentos prosopográfi-

cos que nos ajudem a identificar e a perceber os fenómenos demográficos 

locais. 

Por uma questão de enquadramento, importa destacar, sumariamente, o 

processo de implantação e de desenvolvimento do povoado de Sines. Sobran-

ceiro à costa atlântica, numa zona favorável ao desenvolvimento portuário, 

cedo as comunidades humanas se instalaram na região. Os testemunhos evi-

denciados pela Arqueologia permitem identificar uma presença continuada 

de comunidades humanas, sobretudo na zona junto ao castelo da vila, em 

área coincidente com a linha de costa, desde o Paleolítico, passando por 

todos os períodos pré-históricos, cartaginês, romano – com a identificação 

de um complexo de salga de peixe –, visigótico – a associação cronológica 

da basílica identificada não está dada como absoluta; a nosso ver, é possí- 

vel que os testemunhos arqueológicos evidenciados possam conotar-se com 

uma matriz moçárabe, portanto, mais tardia e não visigótica –, muçulmano 

e época de domínio cristão, mormente a partir do século XIII10.

Não se conhece uma data concreta para a conquista cristã do lugar de 

Sines. A mesma terá ocorrido no contexto da tomada de Alcácer do Sal em 

1217, a que se terá seguido um êxodo muçulmano rumo aos bastiões da 

mourama no Algarve. Sines, lugar aberto e junto à costa, era bastante vul-

nerável aos ataques das forças cristãs, quer por terra quer por mar, e no qual 

apenas deveria habitar uma pequena comunidade piscatória. As próprias 

fontes árabes não parecem fazer qualquer eco em relação a Sines11, o que 

revela a pouca relevância que o povoado teria no contexto do Portugal Ára-

be, onde serviria, porventura, de mera atalaia costeira.

Deste apagamento documental, já anteriormente identificado por Luísa 

Trindade12, talvez resulte o pouco interesse votado pela historiografia relati-

vamente a Sines no período medieval13. Não obstante a vila beneficiar de um 

vasto conjunto de cartografia, a partir dos inícios do século XVII, que ajuda 

de sobremaneira à interpretação deste espaço, a sua análise tem incidido 

sobretudo, para período baixo medieval, na gestão do seu espaço físico e na 

sua associação ao modelo das bastides e na sua relação com a naturalidade e 

10  Para uma panorâmica das intervenções arqueológicas em Sines, veja-se http://www.atlas.cimal.
pt/drupal/?q=pt-pt/node/158 (Inventário do Património Arqueológico de Sines, compilação de Carlos 
Tavares da Silva, Joaquina Soares, Susana Duarte e Ana Paula Covas).

11  COELHO, 2008.

12  TRINDADE, 2009, p. 472.

13  No decorrer deste colóquio, foi possível consultar a obra recém-editada, da autoria de MARQUES, 
2017, volume que ajuda a colmatar a lacuna historiográfica acima evidenciada.

http://www.atlas.cimal.pt/drupal/?q=pt-pt/node/158
http://www.atlas.cimal.pt/drupal/?q=pt-pt/node/158
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presença mais ou menos assídua da família Gama.

Da relação com o mar oceano, o primeiro testemunho data de 1274, rela- 

tivo ao acordo redigido entre D. Afonso III e o Mestre de Santiago, Paio 

Peres Correia, sobre as mercadorias a circular pelo rio Sado e na sua arti- 

culação com o estuário14. Para Sines são identificados, sobretudo, peixes de 

grande porte, como a baleia, a cota, o roaz, entre outros, cabendo à Co-

roa a dízima dessa captura e à Ordem a redízima. Um século depois, em 

1377 temos indicação, a partir do foral da portagem de Lisboa, de que de 

Sines partiriam cereal, vinho, mel, carvão e cortiça rumo à capital do reino 

– para o Alentejo merecem igualmente destaque Odemira e Setúbal15. Sines 

assumia-se, assim, como porto de cabotagem e na encruzilhada das rotas 

interiores terrestres alentejanas na circulação de bens com vista ao abaste- 

cimento da cidade macrocéfala do reino português. Desta mesma relação 

fica um testemunho mais tardio, do final do reinado de D. Manuel I, quando 

o mesmo proíbe a saída de cereais do reino, destacando os portos de Al-

cácer, Mértola, Odemira e Sines, relacionando-se esta medida com a neces-

sidade imperativa que Lisboa tinha de ser abastecida desses víveres16.

Enquanto porto da Expansão, desconhece-se o verdadeiro papel de Sines 

na diáspora portuguesa17. Na ofensiva de Ceuta (1415) e se tomarmos em 

consideração esta data como a do início do projecto expansionista portu-

guês, a frota reunida no Porto e em Lisboa parece ter zarpado directamente 

para Lagos, saindo daí para Faro e depois para o Norte de África18. É possível 

que o esforço empreendido pelas gentes de Sines se tenha limitado ao abas-

tecimento de cereal à armada e pelo fornecimento de homens para a mesma 

– infelizmente não dispomos de qualquer lista de pedidos régios lançados 

sobre Sines nesta cronologia.

Os estaleiros navais sineenses estariam destinados sobretudo às embar-

cações pesqueiras de costa, reservando-se a construção das grandes embar-

cações para os estaleiros de Setúbal e Lisboa e, mais a norte, os de Viana, Por-

to e Aveiro19. Esta mesma situação pode ter originado que alguns indivíduos, 

14  Chancelaria de D. Afonso III, Liv. I, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, doc. 
728, pp. 307-307; ANTT, Gavetas, gav. 5, mç. 4, nº 10; Chancelarias Portuguesas – D. Fernando, Liv. I, 
Lisboa, CEH-Nova, 2013, doc. 1460.

15  TRINDADE, 2009, p. 472.

16  AML, Provimento do Pão, Liv. 2º do provimento do pão, doc. 56, fóls. 59-59v.

17  A própria arqueologia da costa de Sines, que poderia ajudar nesta reflexão, relevou, até 
à data, poucos indícios em relação a naufrágios de embarcações na orla costeira da vila, sendo a 
maioria relativa a período Contemporâneo e os únicos registos modernos conhecidos datam de 
período tardio (século XVIII), vide http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.
resultados&pag=2 (Portal do Arqueólogo).

18  Veja-se o mapa publicado por MONTEIRO, COSTA, 2015, p. 41, que seguiu de perto o relato de 
Gomes Eanes de Zurara. 

19  Não obstante, uma carta de finais do século XV, circa 1498, refere o modo como os homens de 
Sines eram agravados pelos rendeiros do verde no âmbito da construção de “caravellas” e “batees” 
“pera serviço de Vosa Alteza”, o que pode representar um testemunho do contributo de Sines para 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&pag=2
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&pag=2
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mais versados nas artes marítimas, tenham migrado para Setúbal e Lisboa, 

como terá sido o caso em 1509 de Esteve Eanes, morador em Sines, mestre 

de uma embarcação de 25t – não denominada – da rota do Cabo, construída 

na ribeira de Lisboa, associada ao rol das caravelas de Cata que Faras20.

Aliás, a relação de Sines com as actividades piscatórias21 encontra-se, 

como vimos, atestada desde o século XIII, sendo-lhe dado também um con-

siderável destaque no foral de 151222 e encontrando igualmente reflexo na 

liturgia local. Por exemplo, a localização da ermida, depois igreja matriz, de 

S. Salvador de Sines num promontório junto ao mar, remete para a ligação 

do povoado ao oceano, existindo no seu interior um altar de Santa Catarina 

de Alexandria, padroeira face aos perigos marítimos – sublinhe-se que esta 

devoção se intensificara no contexto das cruzadas no século XI, nomeada-

mente na zona de Veneza, relacionando-se assim com a protecção dada à 

guerra santa23, o que no contexto da nova postura messiânica e cruzadística 

do século XVI, esta devoção volta a ganhar algum relevo. No mesmo sen-

tido, são várias as confrarias de pescadores e de S. Pedro – recorde-se, ele 

próprio um homem destas lides – existentes nos templos de Sines.

Não obstante um relativo vazio documental da relação entre Sines e a Ex-

pansão, podemos considerar que a evolução demográfica e urbana desta vila 

nos meados e na segunda metade do Século XV seriam consequência de uma 

maior dinâmica do comércio marítimo português, norte Atlântico e Medi-

terrânico, inserindo-se naquilo que António Quaresma apelidou de “litoral-

ização” dos centros urbanos portugueses24. A própria construção do castelo 

nas primeiras décadas de Quatrocentos, aproveitando, ao que tudo indica, 

uma incipiente construção defensiva anterior25, reflecte a necessidade de 

conferir protecção à linha de costa portuguesa, alvo constante de ataques 

de piratas e corsários – para este período temos notícia de um ataque em 

a Expansão no âmbito da construção naval; vide, ANTT, Cartas dos Governadores de África, nº 403, 
publicada in MARQUES, 2017, pp. 57-61.

20  ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, mç. 16, nº 121.

21  À sua costa viriam também embarcações de outras localidades, como de Sesimbra ou Setúbal, 
Militarium Ordinum Analecta, vol. VII – Livro dos Copos, Porto, FEAS, 2007, doc. 305 (data: 1520-
1533).

22  Veja-se a sua publicação e estudo crítico em MARQUES, 2012, pp. 7-71.

23  FALCÃO, PEREIRA, 1996.

24  QUARESMA, 1998, p. 50.

25  A construção do castelo fora uma contrapartida assumida pela população de Sines, em 
consequência da autonomização, em 1362, do povoado face a Santiago do Cacém. Contudo, ainda 
em 1395 a vila não seria cercada, sendo que apenas na primeira metade do século XV se terá erguido 
uma pequena cidadela que funcionaria, sobretudo, como atalaia; vide, TRINDADE, 2009, pp. 474-477.
A visitação da Ordem de 1480 faz eco de um “cubelo virado ao mar”, para cuja construção o próprio 
concelho teria contribuído – sendo que as restantes bem-feitorias haviam-no sido feitas por Estêvão 
da Gama. É possível que este “cubelo” interior no castelo corresponda à cidadela/atalaia sugerida por 
Luísa Trindade.
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151126, pese embora existam testemunhos já desde finais do século XIV27.

Em termos demográficos, analisando os dados disponíveis para inícios 

do século XVI – Numeramento (1533)28 e visitação da Ordem de Santiago 

(1517)29 –, podemos constatar que parece existir um aumento considerável 

dos quantitativos populacionais num relativamente curto espaço de tempo. 

Se em 1533 os oficiais da Coroa contabilizaram 203 fogos, i.e., aproximada-

mente 914 moradores, 14 anos antes os visitadores registaram a presença de 

190 vizinhos, a que deveriam corresponder cerca de 855 moradores. Atente- 

se, no entanto, ao facto de estarmos perante unidades de contabilização dis-

tintas. Se, para os fogos, podemos considerá-lo como representando uma 

célula familiar de aproximadamente 4,5 indivíduos, para os vizinhos temos 

que equacionar a hipótese de poder representar não apenas a mesma célu-

la familiar, mas sim, por outro lado, os indivíduos adultos que preenchiam 

uma série de requisitos legais que lhes permitiam serem considerados vizi- 

nhos do lugar30 – veja-se o que consta nas Ordenações do Reino sobre esta 

matéria31.

Junte-se a esta interpretação as várias referências a sesmarias entre os 

finais do século XV e princípios do XVI, sugerindo o abandono dos terrenos 

agrícolas em função de falta de mão-de-obra32.

De qualquer das formas, e a crer pelo que já vimos ocorrer em Palmela 

em idêntico período, é possível que a alguns anos de decréscimo popula-

cional registado para as primeiras décadas do século XV – o rol de besteiros 

do conto de 1420-1421 indica o número de 10 indivíduos, em contrapon-

to aos 21 de registo idêntico de c. 138533 –, fruto, porventura, quer de um 

período conturbado de crises pestíferas sempre mais contundentes nas lo-

calidades costeiras, quer das crescentes necessidades de homens para as ar-

madas por parte da Coroa e do Senhorio a partir de 1415, se tenham segui-

26  Ataque de uma armada francesa, ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 46, nº 28.

27  Noutro contexto, veja-se a notícia da presença de uma galé castelhana no porto de Sines, onde 
teria aportado “por tormenta”, no reinado de D. Fernando, vide Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, 
Porto, Livraria Civilização, 2000, pp. 201-202.

28  Veja-se o estudo do mesmo em, DIAS, 1996, p. 543.

29  ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 164, fól. 41v.

30  O próprio coeficiente de multiplicação que, por defeito, assumimos um valor mediano de 4,5, tem 
que ser posto em análise. Por exemplo, nas memórias paroquiais de 1758, para Sines é-nos indicado 
um valor de 480 vizinhos, a que corresponderiam 1747 habitantes maiores de 7 anos; estamos perante 
um coeficiente de multiplicação de 3,6, podendo considerar-se, de forma cautelosa, que os menores 
de idade não foram incluídos neste conto; vide, FALCÃO, 1987, p. 19.

31  Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Livro II, tit. XXI, pp. 99-101 (in http://www.
governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=90&id_normas=16919&accao=ver) 

32  São exemplos disto as menções a: doação, em 1447, de terrenos, em sesmaria, pelo concelho de 
Sines a João Gonçalves, para fundação do eremitério da Junqueira, referindo-se que haveria 10 anos 
que não eram aproveitados (FONTES, 2012, p. 82);  Pedro de Leão, entre outros cargos, escrivão das 
sesmarias de Sines, em 1498 (PIMENTA, 2002, p. 555); e a André Dias, escrivão dos dízimos e das 
sesmarias da Ordem em Sines, no ano de 1517 (PIMENTA, 2002, p. 328).

33  Veja-se o estudo de FERREIRA, 2015, p. 102.

http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=90&id_normas=16919&accao=ver
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=90&id_normas=16919&accao=ver
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do décadas de maior estabilidade económica, comercial e com consequente 

aumento demográfico34 – o único testemunho objectivo que temos para 

um indivíduo que, vivendo em Sines, tenha embarcado para a Índia é o de 

Fernão Lopes que, em 1517, estava ausente do seu mordomado na ermida 

de S. Bartolomeu por ter embarcado na armada35. Ao contrário do que iden-

tificámos em Palmela para o mesmo período, os degredados de Sines não 

eram enviados nem para “terra de mouros”, nem para o ultramar. Nos casos 

identificados de Estêvão Peres, Pedro Afonso e Rodrigo Eanes, os mesmos 

são enviados 2 anos para o couto de Ouguela, junto à fronteira com Castela36.

No mesmo sentido, a elevação de Sines a correição administrativa a. 

1540-1541, como parte integrante da recém-criada comarca de Beja37, reve-

la o processo de crescimento acima evidenciado, não obstante nos finais do 

século XV Sines tenha visto serem-lhe subtraídas prerrogativas administra-

tivas sobre Vila Nova de Mil Fontes (1486)38 e Colos (1499)39 – na quitação 

ao almoxarifado de Beja em 1515, eram já mencionados os rendimentos 

separados das alfândegas de Sines e de Vila Nova de Mil Fontes40.

Fruto desta nova realidade, na primeira metade do século XVI começamos 

a encontrar já notícia de vários produtos orientais presentes nos róis de 

parafernália litúrgica dos templos de Sines, nomeadamente “panos da Índia”, 

de “Calecut”, da “Guiné”, de “Chaul” e de “Damasco”, alguns deles patroci-

nados pela oligarquia local como os Lobo, os Gama e os Furtado41.

O texto do foral de 1512 dado à vila por D. Manuel I refere o carregamen-

to e a saída de caravelas no seu porto, nomeadamente de lenha, parecendo 

inserir-se estas embarcações no âmbito do tráfico comercial interno42. Ali- 

ás, o texto foralengo, ao contrário do que seria, eventualmente, expectável, 

destaca muito poucas matérias passíveis de se relacionarem com as Desco- 

bertas. Exceptua-se a menção às matérias tintureiras “brasil” e “anil” e as 

referências genéricas a “especiaria”, “pimenta” e “canela”43, sendo, contudo, 

estes apontamentos comuns à grande maioria dos forais do Reino, não se 

tratando, assim, de uma singularidade de Sines.

34  Atesta este mesmo crescimento populacional a referência que é feita no rol da visitação de 1565, 
mencionando-se que existiam na vila muitos espingardeiros e besteiros (presume-se, do monte), 
havendo mesmo 30 homens de cavalo, ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 215, 
fól. 22.

35  ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 164, fól. 14.

36  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 2, fól. 73.

37  DIAS, 1996, p. 229.

38  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 29, fól. 57.

39  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 16, fól. 85.

40  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 15, fól. 191v.

41  ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, livs. 164 (1517-1533) e 215 (1565).

42  MARQUES, 2017, p. 51.

43  Ibidem, p. 55.
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Não obstante, o facto de constituir um porto de mar, consagra-lhe algu-

mas alíneas relativas à entrada e à saída de mercadorias por via marítima, 

devendo as mesmas ser primeiro descarregadas na praia – e não na vila – e 

só depois de controladas pelos oficiais competentes entrariam no circuito 

comercial44.

Num outro âmbito, é interessante verificar a quase total ausência de 

testemunhos de indivíduos de credo mosaico na vila de Sines. Nos estudos 

até hoje efectuados, apenas tem sido referida a comunidade judaica de San-

tiago do Cacém45, pese embora tenhamos encontrado referência às rendas 

do serviço novo e velho da judiaria de Sines46, à “sisa judenga” de Sines47 

– independente da de Santiago do Cacém48 – e referenciado alguns proces-

sos do Santo Ofício, para os finais do século XVI, relativos a cristãos-novos 

naturais de Sines49. Normalmente, a presença destas comunidades em zo-

nas de elevado potencial comercial era constante, pelo que este apagamento 

documental se afigura algo inesperado.

Para o período que aqui nos importa, dos meados do século XV aos finais 

do século XVI, também nos ficaram poucos testemunhos de processos de 

cativação e de ascensão social de indivíduos locais por parte da Ordem de 

Santiago, e muito menos da sua relação com o espaço ultramarino. Excep-

tuando os Gama, temos notícia de Rui da Costa, indivíduo natural de Sines 

e que em 1547 recebe carta de hábito da milícia. De resto, todos os demais 

oficiais locais eram simplesmente nomeados para o cargo – almoxarifes, es-

crivães, entre outros – não se lhes conhecendo ligações por via de tomadas 

de hábito ou de pertença à Casa do Mestre. 

Encontrámos uma referência a Afonso Peres, de Sines, como sendo raçoe-

iro no convento de Palmela, pelo menos, em 1549-1550, não sendo absoluto 

que se tratasse de um clérigo, uma vez que surge no contexto das rações 

entregues a servidores leigos do convento. Há também notícia de Afonso 

Eanes, morador em Sines, que é nomeado em 1491 para a coudelaria da 

vila por D. João II, sendo referido como escudeiro; aqui, no entanto, encon-

tramo-nos na esfera da potestas régia, uma vez que as coudelarias eram de 

nomeação do Rei, não obstante este monarca tenha acumulado o cargo com 

44  Ibidem, p. 58.

45  Veja-se o mapa de TAVARES, 1987, p. 36.

46  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 32, fóls. 2v-3 (1479/12/05).

47  Já desde o ano de 1490; vide ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 24, fóls. 104-105 e liv. 31, fóls 
75v-76.

48  Estas sisas acabariam, a partir de 1498, já após o édito de expulsão/conversão das minorias 
étnico-religiosas, por ser pagas a partir das sisas de Palmela, ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 
31, fóls. 75v-76.

49  Processos de Violante Dias (1559-1561), Antónia Fernandes (1574-1575) e André Dias (1584-
1585), respectivamente, ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, procs. 12190, 7200 
e 1058-1.
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a administração da Ordem até 1491/1492.

Aliás, esta relação entre concelho e senhorio não parece ter-se desenvol- 

vido nos moldes cordiais que vimos, por exemplo, suceder em Setúbal ou em 

Palmela. Exemplo disto é a querela que se acende entre as duas instituições 

aquando da demarcação do termo da vila por parte dos oficiais da Ordem, 

no contexto do desmembramento de Sines face a Santiago do Cacém em 

1362, ordenado por D. Pedro I – os oficiais do concelho não concordaram 

com as primeiras demarcações, obrigando à intervenção régia que determi-

nou, em 1364, que se voltasse ao desenho original50.

A excepção reside, efectivamente, na família Gama. Naturais de Sines e 

ligados à Casa Real, encontram o seu expoente máximo na participação de 

Vasco da Gama na armada enviada à Índia em 1497 – repetiria o feito em 

1502 e em 1523; já o seu pai, Estêvão da Gama, cavaleiro da Ordem, fora 

servidor do Infante D. Fernando, administrador da Ordem de Santiago, sen-

do por essa via capitão da praça de Sines e seu alcaide-mor e comendador 

(1480)51. Do Oriente trouxe vários itens que terá doado às igrejas da terra, 

como o testemunham os róis de visitação de 1517 e 153352, e aí terá mantido 

a sua residência principal, juntamente com a sua família, até 1507, quando 

recebe ordem de expulsão da vila por parte de D. Manuel I53 – havia-lhe sido 

entregue em 1497, em retribuição pela viagem marítima; a vila pertencia à 

Ordem, tendo a Coroa intentado um escambo da mesma, que acabou por 

nunca ser efectivado; em compensação, o Rei atribuíu uma tença a Vasco da 

Gama, permanecendo a vila no senhorio da Ordem. 

Este afastamento da vila deverá relacionar-se com a problemática da 

oposição entre a Ordem de Santiago, encabeçada por D. Jorge de Lencas-

tre – filho ilegítimo de D. João II e, até dada altura, pretendente ao trono 

português – e a Coroa, na pessoa de D. Manuel I, assim como deverá ser 

também encarada como o resultado de uma nova postura régia face ao Ori-

ente, fazendo-se valer a posição estratégica de Pedro Álvares Cabral, em 

detrimento da de Gama54.

Também resultado do seu papel e ganho de proeminência em virtude 

da viagem à Índia, Vasco da Gama foi responsável pela reedificação da er-

mida de Nossa Senhora das Salas, no ano de 1500 – este templo havia sido 

50  TRINDADE, 2009, p. 474; MARQUES, 2017, pp. 47-49.

51  Vasco da Gama era descendente da família Sodré, relacionada com a ascendência ao britânico  
Frederick Sudley, podendo-se destacar a presença de Brás e de Vicente Sodré na armada que zarpou 
para a Índia no ano de 1502.
Vide LACERDA, 2006, pp. 126-127.
Sobre a visitação de 1480, veja-se ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, mç. 1, nº 29, 
fól. 3.

52  ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 164.

53  Livro dos Copos, doc. 257, pp. 450-451.

54  FONSECA, 1999, pp. 282-283.
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 originalmente erguido por D. Vataça, princesa grega que viera para Portugal 

no séquito de D. Isabel de Aragão55. A visita da Ordem de 1517 regista esta 

mesma associação à família Gama, identificando-se vários itens entregues 

por D. Aires da Gama e Isabel Sodré, nomeadamente tecidos orientais de 

Damasco, Calecut e Índia56. É também de referir que Vasco da Gama patro-

cinou igualmente a construção, ao longo do mar, de uma outra ermida, de 

S. Giraldo57.

Encontrámos ainda uma referência, mais tardia, de 1697, a um indivíduo 

de nome Bernardes Sines – eventual alusão à sua naturalidade? –, enquanto 

comandante de 90 homens que atacaram um posto de baterias omanitas no 

Golfo Pérsico58.

Em conclusão, podemos afirmar que Sines nasceu e cresceu em função 

da sua ligação ao mar. É verdade que a sua identificação com processos 

exógenos rumo ao ultramar, nomeadamente de homens e mercadorias, é 

ténue, embora, como vimos, com alguns pontos de contacto indubitáveis. 

Contudo, Sines parece funcionar mais como receptáculo de mercadorias e 

como dinamizador do comércio com o hinterland alentejano do Reino, con-

tribuindo dessa forma para o projecto da Expansão Ultramarina.

Mais do que a “terra de Vasco da Gama”, Sines é a terra dos homens co-

muns que lutaram desde cedo (1362) pela autonomização – face a Santiago 

do Cacém – e pela afirmação, tal como hoje, a partir de e virada para o mar, 

do seu papel na História Portuguesa.
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Ricardo Estevam Pereira
Câmara Municipal de Sines – Museu de Sines

FREI PAULINO DA APRESENTAÇÃO
UM SINEENSE NO ESPAÇO ATLÂNTICO

Manuel Estaço nasceu em Sines em 1556 ou 1557, filho do Juiz dos Ór-

fãos e da Alfândega da vila, Pero Gomes Estaço, e de sua mulher, Isabel Luiz, 

vindo a morrer em Lisboa a 2 de julho de 16291. Ao professar na Ordem da 

Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, no ano de 1574, adotou o 

nome religioso de Frei Paulino da Apresentação, pelo qual foi conhecido ao 

longo da maior parte dos seus 72 anos de vida, durante os quais conheceu e 

viveu em profundidade muitos aspetos da navegação no espaço atlântico – e 

também um pouco da mediterrânica – fortemente condicionada pelo corso, 

endémico nestas águas, de que desde a sua infância terá certamente ouvido 

relatos ou talvez mesmo testemunhado os ataques na costa de Sines.

1  S. JOSÉ, 1789, pp.570 e 581.

Fig. 1

Anjo custódio da 

Ordem da Santíssima 

Trindade, envergando 

o hábito da Ordem e 

libertando dois cativos 

das suas grilhetas. 

Painel de azulejos do 

teto da cozinha do anti-

go convento das Trinas 

de Lisboa.
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Conhecemos a sua vida com algum pormenor, principalmente a partir da 

longa notícia registada no Livro de Óbitos, do cartório do desaparecido con-

vento lisboeta da Trindade, onde se registaram sumariamente os factos mais 

relevantes da vida daqueles «que acabão sua vida debai/xo de obediencia, 

comutando o lugo da Religiaõ / com o descanço da gloria celestial», come-

çado por frei Batista de Carvalho, sendo visitador geral da província de Por-

tugal, no ano de 1626 e continuado por frei Bernardino de Santo António 

em 16312. Neste manuscrito, redigido pouco depois da sua morte, se baseou 

o cronista Fr. Jerónimo de S. José, para as 12 páginas que lhe dedicou na sua 

Historia Chronologica da Esclarecida Ordem da SS. Trindade, Redempção dos 

Cativos, da Provincia de Portugal, impressa em Lisboa no ano de 1789.

Era homem de grandes forças, e natureza robusta, mas bẽ 

acondicionado, liberal, compassivo, e grande amigo de seus ami-

gos (que em poucos se acha neste tempo) e por ser homẽ taõ ro-

busto soo elle podia aturar os trabalhos que padeceo, e jornadas 

que fez por ordẽ da obediencia, porque quatro ou sinco vezes foy 

mandado a Madrid, e hua pella posta que o tratou muito mal; hua 

a Pariz, outra a Roma sobre negocios da Religiaõ, e de muita im-

portância e honra, que todos fez e acabou felizmente. Sinco vezes 

a Seita sobre negocios de Cattivos;3

A escolha da ordem em que ingressou poderá ter sido influenciada pelo 

contexto local em que cresceu, o de uma pequena vila fortemente depen-

dente do mar, onde a presença do corso se vinha a sentir cada vez com 

maior intensidade desde a abertura das rotas atlânticas para as Índias Oci-

dentais e Orientais, que atraia não só a pirataria magrebina, mas também as 

de diversas nações europeias, particularmente presentes após a união ibé-

rica. Quando Frei Paulino nasceu, ecoavam certamente ainda na vila histó-

rias das inúmeras atrocidades cometidas, como foi o caso do ataque francês 

de 15114 lembradas ainda no reinado de D. João III na documentação ofi-

cial5. Era também natural que a desabitada e mal defendida Costa Alenteja-

na, com as suas inúmeras linhas de água, fosse uma área procurada para o 

abastecimento dos navios, especialmente das galés, cujos remadores neces-

sitavam de grandes doses diárias de água, devido ao enorme esforço físico 

que realizavam, cruzando-se no mar com embarcações de pesca e navios de 

cabotagem. 

2  ANTT, Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, Convento da Santíssima 
Trindade de Lisboa, Liv. 22.

3  Ibidem, fl. 66 v.

4  SOLEDADE, 1982, pp. 45/46

5  ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 46, n.º 28.
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O pai de Frei Paulino, tendo vivido na vila de Sines onde «servio os / mais 

nobres, e honrados officios della, como saõ / juiz d’Alfandega, dos Orfaos, e 

da Villa por ve/zes»6, ter-se-á confrontado diretamente com a perca de vi-

das humanas causadas pelos ataques, ao tratar dos assuntos dos órfãos à sua 

responsabilidade. Nos livros de óbitos da Paróquia de São Salvador de Sines 

encontramos a espaços pequenas notícias destas mortes violentas, como a 

de Nuno Ruiz morador na Bemposta, termo desta vila, «que os mouros ma-

tarão» em 16427, ou três anos depois a de Francisco Fernandez «mestre d’hũ 

barco», Manuel Lopes e Jerónimo Luiz, todos da vila de Cascais8.

Também as funções de Juiz da Alfândega o colocavam numa posição pri-

vilegiada de contacto com as notícias trazidas pelos navios que aportavam 

a Sines, alguns deles atacados e pilhados no mar-alto. Mas não era apenas a 

perca de vidas ou o aprisionamento das gentes que dominava as preocupa-

ções da época. Era também a perda das almas, pressionadas a uma conversão 

ao islamismo, que preocupa a Igreja e o Estado, levando em última instân-

cia à entrega do monopólio das redenções à Ordem da Santíssima Trindade 

pelo Rei D. Sebastião. A dimensão humanitária e religiosa associada a esta 

realidade ancestral mereceu a atenção dos mais remotos pensadores cris-

tãos, como Santo Ambrósio, que no século IV escreveu que a redenção dos 

cativos «era a virtude mais sublime, porque livrava aos nossos proximos dos 

perigos anexos aos cativeiros, que são a morte da alma na perda da Fé; e a 

morte do corpo na privação da vida»9. 

Frei Paulino deixou Sines para concluir os seus estudos nas Universida-

des de Évora e Coimbra, onde aprofundou os conhecimentos teológicos, de 

filosofia e da língua latina, mas abandonou os planos de uma carreira de pre-

gador devido a um problema vocal, ou falta de vocação para a oratória, se-

gundo outra fonte. A pregação constituía um dos pilares da ação da Ordem, 

pois dela dependia a motivação das populações para a dádiva das esmolas 

necessárias para pagar os resgates. 

Empenhou-se então a fundo na principal missão da sua ordem, em cuja 

hierarquia subiu até chegar a ser, no seu tempo, um dos mais célebres Re-

dentores Gerais dos Cativos, tendo realizado oito redenções gerais, em que 

se resgataram 1365 ou 1559 pessoas, dependendo das fontes, de onde se 

destacam 12 franciscanos da ilha da Madeira e 250 crianças. Foi ainda Pro-

vincial da Ordem em Portugal no triénio de 1605/160810.

6  ANTT, Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, Convento da Santíssima 
Trindade de Lisboa, Liv. 22, fl. 66

7  ADS, Paroquiais de Sines, Registos de Óbitos, liv. 57, fl. 28.

8  Ibidem, fl. 34.

9  S. JOSÉ, 1789, p. 170.

10  Ibidem, p. 208.
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A Ordem da Santíssima Trindade havia sido fundada em França, obtido 

aprovação papal e chegado a Portugal no reinado de D. Sancho I. O primei-

ro resgate de cativos portugueses, registado pelos cronistas da Ordem, terá 

ocorrido em 1208, quando os trinitários do convento de Santarém resgata-

ram 150 cativos em Granada e Sevilha, para logo em 1210 realizarem um 

segundo resgate, desta vez em Moura, de onde trouxeram 116 cativos. Num 

terceiro, realizado na cidade de Beja em 1212, devolveu-se a liberdade a 56 

prisioneiros, seguindo-se a redenção de outros 36 em Alcácer do Sal, em 

121611. Se em tempos de Reconquista os resgates se realizam nos principais 

centros urbanos do sul da península ainda sob domínio islâmico, o fim deste 

processo veio a centrar no mar, no corso, e a partir de 1415 em terras do 

norte de Africa os esforços dos Trinitários. 

Em 1568 D. Sebastião entregou à Ordem o convento de Ceuta, até então 

ocupado por franciscanos, para «dalli poderem melhor fazer os resgates dos 

cativos»12. A situação geográfica era privilegiada, como lembra o mesmo 

documento: «Está situada sobre o estreito de Gibraltar da parte da mesma 

Africa, na ponta da terra, que corre ao Norte, e logo ao Levante, em huma 

deliciosa praia, antiga demarcação do Reino de Fés.» 

Na documentação da Ordem encontramos pontuais referências à sua in-

tervenção da redenção de diversos sinienses, ao tempo de Frei Paulino. Al-

guns deles estão associados ao desaire de Alcácer Quibir, como foi o caso de 

«Joaõ molrº morador em Sines Cativo em / Marrocos. dotado da mesa co-

11  Ibidem, p. 171/172.
12  Ibidem, p. 452

Fig. 2

Vicente Carducho, São 

João da Mata entrega a 

carta do Papa ao rei de 

Marrocos.
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forme / ao Regimento dado em Lixboa a 6 de julho / de 158113» ou «Francisco 
pessoa filho de Simão teixeira capitão / de Sines já defunto, cativo em fez 

dotado / por huã provisaõ de Sua Magestade que o padre frei / roque o man-

de resgatar & que como for res=/gatado Christovão pacheco thesoureiro / 

geral da bulla da cruzada pague o dinheiro / de seu resgate. dado em Lixboa 

a . 12 . de julho / de 1581»14.

Outro caso que merece ser destacado no contexto da Costa Alentejana 

é o de «Andre miz de Sanctiago de / cacem filho de gomes Eanes E mar/

garida andreza lavradores Irnaõ / de Catarina andreza Casada em benaiça / 

aldea no termo de Synes Cativo / Sude hamete roide oleiro em / bebeluete 

he da batalha.» O topónimo Benaiça parece derivar de  Banũ Isã «com o sig-

nificado de filho (ou filha) de Isã, antropónimo correspondente a Jesus», se-

gundo Diogo Vivas e André de Oliveira Leitão15. Trata-se também do nome 

de uma poderosa família que dominava a cidade valenciana de Xàtiva, no 

século XIII. Esta curta notícia sintetiza em si toda uma riqueza de detalhe, 

de uma identidade formada por ecos e sobrevivências de contacto entre os 

dois lados do estreito de Gibraltar, que foram mais importantes do que a 

historiografia tradicional tem considerado.

Apesar de se viver num estado de guerra permanente, essa guerra ins-

titucional não impede que encontremos pontes diversas entre cristãos e 

muçulmanos, estabelecidas por renegados, convertidos ou arrependidos, 

que circularam entre os dois lados. Realidade patente mesmo nos processos 

inquisitoriais. Contemporâneos de Frei Paulino são por exemplo António 

Afonso, de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, que estando guardando 

vacas foi levado a bordo de um bergantim, estando 12 anos no cativeiro, 

durante os quais se comportou como muçulmano, mantendo-se cristão no 

coração, razão pela qual foi perdoado pelo Santo Ofício16. Múltiplos são os 

exemplos: Vasco Pinto, de Porches, Algarve, cativo 17 ou 18 anos17 ou o 

Sineense André Dias, feito cativo juntamente com seu pai e irmão quando 

vinha de Vila Nova de Milfontes para Sines «e o levaram à dita cidade de 

Argel»18.      

Mas houve também os que se converteram voluntariamente, como João 

Cordeiro, natural de Sintra, que sendo soldado em Ceuta, se converteu pelo 

contacto direto com alguns muçulmanos. 

13  ANTT, Livro dos Cativos que tinham provisões e despachos da Mesa da Consciência e Ordens, do 
Reino de Fez e do de Marrocos, Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, Convento 
da Santíssima Trindade de Lisboa, liv. 28, p.7.

14  Ibidem, p. 29.

15  Diogo VIVAS, André de Oliveira LEITÃO, 2009, pp. 221-230.

16  ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 5563.

17  ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 7067.

18  ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 1058A
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Em sentido contrário as conversões ao Cristianismo são exaltadas com 

júbilo pelos Trinitários nas suas crónicas. Pela mão de Frei Paulino se con-

verteram mouros, judeus e até protestantes, não só em Ceuta como em Lis-

boa, intervindo este para lhes obter o perdão do Tribunal do Santo Ofício19. 

Um dos casos mais notáveis foi o de Miguel da Santa Fé, que havia sido «o 
mais sabio que tinha naquelle tempo Marrocos, e o que lia aos nobres dentro 

no Paço o Alcorão». A retórica aprendida nos seus tempos de universidade, 

a capacidade de argumentação, a sólida formação teórica, eram ferramentas 

imprescindíveis aos trinitários, não só nestes casos, mas fundamentalmente 

nos difíceis momentos em que entravam em território inimigo, e onde qual-

quer mal-entendido, qualquer imprecisão ou qualquer gesto em falso lhes 

podia custar a vida.  

Não conseguimos apurar o ano em que Frei Paulino passou a residir neste 

convento norte-africano, apena nos dizendo o cronista que no ano de 1595 

«achando-se em Ceuta tão falto de dinheiro, como cheio de piedade, e com-

paixão pelos muitos cativos que precisavão de remedio, se embarcou para 

o Reino»20. Aí esteve por longas temporadas, estabelecendo uma rede de 

contactos com as diversas cidades onde era possível localizar portugueses 

cativos.

Um dos principais resgates em que esteve envolvido, e que maior fama 

lhe granjeou, ocorreu na sequência do ataque ocorrido em 1617, quando 40 

navios corsários cercaram a ilha do Porto Santo, cortando qualquer hipótese 

de fuga ou de apoio exterior aos sitiados. A população refugiou-se no monte 

19  S. JOSÉ, op. cit., p. 573.

20  Ibidem, p. 571

Fig. 4

Ceuta no século XVI, 

gravura da obra Civi-

tates Orbis Terrarum 

de Braun e Hogenberg, 

1572.
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mais alto mas acabou por ser aprisionada. 900 pessoas, entre homens, mu-

lheres e criança seguiram o caminho do cativeiro. A ilha ficou despovoada, 

escapando muito poucos ao terrível destino. O impacto deste ataque foi tre-

mendo, pelo que logo se iniciaram as diligências com vista ao resgate destes 

Cativos, em que Frei Paulino teve uma das suas mais visíveis missões. Em 

janeiro do ano seguinte já há notícia de que alguns resgatados haviam che-

gado a Lisboa devido à sua intervenção. 

O corso tornara-se uma atividade económica lucrativa. Nos resgates a in-

tervenção de múltiplos intermediários fazia aumentar os valores pagos, pelo 

que a coroa entregou o seu monopólio aos Trinitários, proibindo qualquer 

outra pessoa de intervir. Fixou-se o valor de cada homem consoante a sua 

profissão e estatuto social, numa hierarquização típica do Antigo Regime. O 
controlo financeiro era rigorosamente imposto pelo rei, que não admitia 

qualquer variação ao valor tabelado:

# Os ditos Padres naõ poderaõ dar por algũ cativo / dos que le-

varẽ p Rol mais onças que aquellas que cada / um tiver declaradas 

em seu titullo ainda que o dito cati-/vo ou outrẽ por elle queira 

dar e suprir o mais que faltar / pera comprimento do Resgate em 

que estiver posto, nẽ isso / mesmo poderá tirar cativo algũ por 

preço fiado. – 

Na base encontramos o trabalhador não qualificado, o soldado não pro-

fissional, que é designado de «homẽ piaõ trabalhador que servir por soldado 

/ e naõ for de pelleja» que vale setenta onças, se for «piaõ que seja homẽ de 

pelleja» já serão dadas mais dez onças pelo seu resgate, assim como o de um 

grumete, e mais dez ainda se for «official  mecanico dalgũ officio que nã seja 

fe/rreiro, Armeiro, ou sarralheiro […] hũ besteiro ou espingardeiro» ou por 

um marinheiro.

Quando aumenta o grau de especialização como é o caso de um bombar-

deiro ou arcabuzeiro, já se darão noventa onças e por um armeiro fabricante 

de couraças ou armas brancas, cento e vinte, bem como por homem que 

faça bestas, espingardas, arcabuzes ou pólvora. Apenas mais cinco onças 

se daria pelo mestre e senhorio de seu navio. Por contramestre cento e dez 

onças. 

A distinção social era feita também para quem combatia a cavalo. «Por 

homẽ de cavallo inda que seja cavaleiro feyto / de piaõ cento e vinte onças» 
mas se for um «cavaleiros e escudeiros de linhagẽ ou de / criaçaõ  que naõ se-

jaõ fidalgos se poderaõ dar de cento ate dozentas onças segundo a cálidade/

de suas pessoas a modo de seus cativeiros.»
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No topo desta tabela de preços encontramos o «clerigo de ordẽs sacras 

ou frade prophesso / que for cativo no habito se dará ate dozetas / onças.»
Num esforço constante para obter fundos, Frei Paulino passou por Paris 

e Roma e foi cinco vezes a Madrid falar com o rei. 

Por esta obra do resgate em que com tanta charidade se ocupa-

va, era conhecido naõ so entre os Mouros, e Turcos, mas em toda 

a Europa e lhe escrêviaõ muitas vezes os Principes, e senhores 

della, e de Sua Magestade teve 23 Cartas, em que lhe // enco-

mendava cousas de importancia, e mostrava a confiança que delle 

fazia, e se avia delle por bẽ servido.21

Deslocando-se preferencialmente de barco, apesar de diversas críticas 

que lhe foram dirigidas, por desta forma por em risco o dinheiro que trans-

portava, que estaria mais seguro se as viagens fossem feitas por terra. No 

entanto a necessidade de se deslocar rapidamente para acudir às necessida-

des urgentes de fundos levou-o a preferir a via marítima, mesmo porque as 

viagens por terra lhe foram sempre bem mais penosas.

Ele próprio sofreu um ataque de corsários em pleno oceano, quando via-

java de Lisboa para Ceuta, «na passagẽ de Troya»22. Foi atacado por corsá-

rios ingleses que mataram um dos homens que iam a bordo e feriram vários 

outros. Para evitar que os protestantes o identificassem como religioso, lan-

çou às águas o seu escapulário, que veio a ser resgatado quatro meses depois 

por pescadores de Setúbal, no que muitos viram uma interseção milagrosa.

21  ANTT, Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, Convento da Santíssima 
Trindade de Lisboa, Liv. 22, fl 67/67v.

22  Ibidem, fl. 69v. 

Fig. 3
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ANTT,  Códice n.º 28 

da Casa de Cadaval.
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Os corsários, depois de pilharem a carga, lançaram Frei Paulino em terra, 

nu, juntamente com o resto da tripulação, muitos dos quais feridos, e a quem 

o religioso dedicou toda a tenção, tratando-lhe as feridas com um unguento, 

cuja receita sabia de cor, e curando-as em breves dias «porque destas curas 

tinha já feito muitas, soffrendo elle cõ muita paciência esta adversidade, que 

o demonio lhe ordia pera que naõ effectuasse o ditto resgate».

Na luta contra as adversidades criadas quer pelos homens quer pelos ele-

mentos, via também a mentalidade da época uma luta entre o Bem e o Mal, 

entre Deus e o demónio. Nesta guerra sem tréguas Frei Paulino não deixava 

de usar as suas armas para obter a proteção divina. Vindo de Roma a bordo 

de um navio, «padeceu grandíssimas tormentas, e por vezes estiverão per-

didos, cõ o mastro da embarcação quebrado, e ella virada miraculosamente. 

foraõ livres por meyo de huã Santa // imagé de nossa Senhora do populo 

(…) que poz no mastro da embarcaçaõ ,a qual cõ sua vista os animava em 

seus trabalhos, e cõ devoçaõ  se   encomendaraõ a ella nos perigos grandes 

em que se viraõ que por vezes alagados e emfim os livrou de todos e trouxe 

a salvo»23.

Não só no estabelecimento de diálogos com os muçulmanos se destacou 

Frei Paulino. As suas capacidades diplomáticas foram também reconhecidas 

pela Coroa, tendo sido incumbido pelo Cardeal Alberto, Vice-Rei de Portu-

gal, das negociações com D. António Prior do Crato, quando da sua tentativa 

infrutífera de retomar o reino com o auxílio de Inglaterra, em 1589. Foi en-

tão enviado a Cascais para propor ao pretendente ao trono que aceitasse fi-

car como Governador do Algarve até ao fim dos seus dias em troca do aban-

dono da sua pretensão à coroa. Ouvidos os seus conselheiros D. António não 

aceitou a proposta e voltou a sair de Portugal depois de derrotado pelas ar-

mas. Ao enviar um religioso para negociar com um pretendente apoiado por 

tropas protestantes, é natural que o arquiduque Alberto estivesse a apostar 

logo à partida no insucesso da iniciativa.   

Trata-se assim de uma interessantíssima figura, de dimensão claramente 

internacional, ouvido por reis e poderosos, empenhado em minorar o sofri-

mentos de muitos dos que ficavam esmagados nas linhas de confronto entre 

estados e interesses múltiplos, desde logo os religiosos, mas também co-

merciais e militares. Este homem notável, que a sua terra natal infelizmente 

esqueceu, sintetiza em si muitos aspetos da complexa relação que Portugal 

estabeleceu com o mar, formando um curioso contraponto a outro grande 

siniense: Vasco da Gama, ao corporizar um trabalho discreto na dedicação 

aos outros, em especial àqueles que foram feitos cativos nas nossas costas 

e levados à força para o norte de África. Ao evocá-lo aqui pretendemos 

23  ANTT, OSTRC, ASTL, Liv. 22, fls. 71/71v.º.
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lembrar também esta outra realidade do complexo mundo da escravatura, 

fortemente presente na costa de Sines, e aqueles que foram vendidos e mor-

reram no cativeiro, quando não foram suficientes os esforços de Frei Pauli-

no e de muitas outras figuras, hoje também infelizmente pouco lembradas, 

mas que têm vindo a ser progressivamente redescobertas e valorizadas, não 

podendo por isso deixar de evocar aqui a carta enviada pelo Papa Francis-

co, por ocasião do oitavo centenário do nacimento do fundador da Ordem, 

São João da Mata, em 17 de dezembro de 2013, onde lembra aqueles, como 

Frei Paulino que «receberam de Deus uma chamada que alterou a sua vida, 

impelindo-os a consumir-se e a desgastar-se em benefício dos mais neces-

sitados»24.
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Teresa Fonseca

A TERRA E O MAR NAS POSTURAS DE SINES (1679-1832)

O mar fez, desde sempre, parte integrante da realidade socioeconómi-

ca de Sines e de uma vasta zona envolvente. Funcionou, pelo menos des-

de a época romana, como escoadouro de produtos piscícolas (Silva, Soares, 

1998: 34), mas também de géneros agrícolas e de minérios, originários do 

termo sineense e de muitas localidades do interior alentejano. E foi ainda 

via de entrada da maior parte dos produtos necessários à vida quotidiana, 

não produzidos nas imediações (Quaresma, 1998: 60-61).

Dotado de um pequeno mas acolhedor porto de águas profundas abrigado 

das nortadas, Sines reforçou o seu papel de atração de populações a partir da 

pacificação do território decorrente da Reconquista, apesar da pirataria ber-

bere e do corso europeu. Tal desenvolvimento resultaria, em 1362, na sua 

elevação a concelho, com termo próprio destacado do de Santiago do Cacém 

(Marques, s. d. 13). E prosseguiria ao longo da Baixa Idade Média e da Época 

Moderna, apesar de alguns recuos conjunturais, resultantes das vicissitudes 

da política interna e externa da monarquia portuguesa.

O objetivo deste trabalho é analisar o reflexo da economia sineense na 

legislação camarária produzida entre finais do século XVII e os derradeiros 

anos do Antigo Regime político59.

Apesar da crescente interferência do poder central na vida dos municípi-

os, estes preservaram até ao fim do Absolutismo uma autonomia significa-

tiva, ao usufruírem de prerrogativas de natureza legislativa, executiva, judi-

cial, financeira e militar, apenas para enunciar as mais importantes.

As primeiras consistiam na faculdade de elaborar e reformular as leis 

concelhias, vulgarmente designadas por posturas. De longe a principal fon-

te de direito local, têm origem em ancestrais normas consuetudinárias, que 

a partir do século XIII começaram a ser objeto de codificação, passando a 

integrar o direito letrado oficial (Silva, 1991: 150-151).

Embora a competência normativa competisse às câmaras, “nas coisas 

graves e importantes”, relacionadas com o interesse geral da comunidade, 

estas eram obrigadas a convocar a nobreza e o povo. E as medidas em dis-

cussão apenas seriam aprovadas com o acordo “de todos” ou pelo menos 

“da maior parte” dos participantes60. Após devidamente aprovadas e sancio-

nadas pelo corregedor da comarca (nas terras diretamente dependentes da 

59  A consulta de tão vasta documentação num período de tempo limitado e dificultado pela 
distância, apenas foi possível devido à preciosa colaboração da drª Sandra Patrício, técnica superior 
do Arquivo Municipal Arnaldo Soledade, a quem agradeço reconhecidamente.

60  Ordenações Filipinas, Livro 1, Título 66, § 28.
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coroa) ou pelo ouvidor (nos domínios senhoriais)61, as posturas passavam a 

ter o valor de lei. Todos os munícipes, independentemente do seu estatuto 

social, estavam obrigados ao seu cumprimento. Abrangiam ainda pessoas 

de fora do concelho, que nele se encontrassem temporariamente. E apenas 

podiam ser revogadas por determinação régia, mediante proposta camarária 

devidamente fundamentada, acompanhada do parecer dos ministros da co-

marca62.

 Em Sines, de modo semelhante ao de outras localidades, a maioria das 

posturas resultava das “muntas queixas” do povo acerca de determinadas 

práticas que lhe eram prejudiciais, embora algumas surgissem por sugestão 

da vereação no seu conjunto, do procurador do concelho, dos procuradores 

do povo ou de um grupo de cidadãos.

Quando decidia redigir alguma destas normas, a edilidade convocava 

a nobreza, isto é, o conjunto de cidadãos que faziam habitualmente parte 

do governo municipal, e também “o povo”, através de “campa tangida”. O 

número de comparências era bastante variável, entre cerca de uma a várias 

dezenas de pessoas, como se depreende do número de assinaturas apostas 

no final dos textos normativos.

Nesta mesma vila identificámos, para a Época Moderna, 101 normas mu-

nicipais, em três tipos de documentos: um código de Posturas com 47 de-

terminações, abrangendo o período entre 1701 e 177763; um livro de Regis- 

to de Leis e Ordens64, onde, por entre a transcrição de leis régias e outras 

determinações emanadas de diferentes organismos do poder central, foram 

inseridas posturas, num total de 25, abrangendo os anos de 1679 a 1689; e 

vários livros de vereações, com 29 determinações avulsas, aprovadas entre 

1703 e 183265, não incluídas no código de posturas.

Quadro Nº 1 - Normas de direito local da câmara de Sines (1679-1832)

Suporte documental Nº de normas

Livro de Registo de Leis e Ordens 25

Livro de Posturas 47

Livros de Vereações 29

Total 101

61  Como foi o caso de Sines até à extinção do ducado de Aveiro, em janeiro de 1759. Veja-se Ribeiro, 
1934: p. 211-228.

62  Ordenações Filipinas, Livro 1, Título 58, § 17.

63  Arquivo Municipal de Sines (doravante A.M.S.), Posturas, Livro 1 (1701-1777).

64  A.M.S., Registo de Leis e Ordens, Livro 2 (1679-1689).

65  A.M.S.,. Vereações, Livros 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.
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     Algumas destas medidas assumem-se expressamente como reformu-

lações de “pusturas paçadas”, consideradas “confusas” ou desatualizadas66. 

Tal prática tornou-se bastante frequente a partir do século XVIII, com a 

gradual implementação nos municípios das medidas de racionalização ad-

ministrativa. Chegava a abranger códigos inteiros que, por se encontrarem 

deteriorados, eram reescritos, de uma forma mais clara e rigorosa, de modo 

a que a sua aplicação não viesse a suscitar dúvidas, aproveitando-se também 

para atualizar o valor das coimas (Fonseca, 1995: 165-166. Id., 1996:239. Id, 

2002: 402-404). Surgem ainda duas e três posturas sobre o mesmo assunto, 

com intervalos de tempo mais ou menos longos, numa tentativa de recupe- 

rar práticas caídas em desuso ou sistematicamente infringidas. 

O número de determinações de Sines, podendo parecer exíguo para um 

período tão longo, não destoa das dos demais concelhos, incluindo os alente-

janos, como podemos constatar pela leitura do Quadro Nº 2. O de Lavre, com 

uma área pouco superior (Fonseca, 2014: 12. Quaresma, s. d. 83), contava, 

em 1738, com 46, às quais foram acrescentadas, até ao termo da monar-

quia absoluta, apenas mais 15, num total de 61 (Fonseca, 1996: 239). O de 

Montemor-o-Novo, bastante mais extenso, possuía, na fase final do Antigo 

Regime, 72 (Fonseca, 1995: 167-173). E o importante município de Évora 

incluía, no último código de posturas do mesmo período político, elaborado 

em 1775, 190 leis, embora tivessem sido aprovadas posteriormente mais 

algumas, nunca incluídas neste códice (Fonseca, 2002: 411-414).

Quadro Nº 2 - Posturas. Quadro comparativo

Concelhos Número de normas

Sines (200 Km2) 101

Lavre (280 Km2) 61

Montemor-o-Novo (980 Km2) 72

Évora (1.300 Km2) 190

A legislação municipal, ao incidir sobre questões fundamentais da vida 

das comunidades, ajuda-nos a conhecer as atividades económicas predomi-

nantes ou mais lucrativas em cada concelho e que eram por isso objeto mais 

frequente de codificação; facilita-nos a reconstituição das relações comerci-

ais com localidades vizinhas e distantes; e permite-nos identificar especifi-

cidades regionais e locais.

66  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), posturas de 24-8-1707, fl. 7v.-9v.
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Quadro Nº 3 - Posturas da câmara de Sines (1679-1832) Áreas temáticas

Assuntos Nº %

Agropecuária 45 44,5%

Comércio (incluído o marítimo) 23 22,7%

Higiene e saúde públicas 21 20,8%

Pesca 6 6%

Mesteres 3 3%

Manutenção da rede viária e do porto de mar 3 3%

Total 101 100%

Para facilitar o seu estudo, decidimos classificar as determinações mu-

nicipais sineenses em seis grupos, que não são, todavia, estanques, dada a 

inevitável interligação entre as diversas atividades. A agropecuária, como 

era habitual nas sociedades do Antigo Regime, aparece à cabeça, com 45 

normas. Estas visavam essencialmente proteger as searas, vinhas, olivais, 

hortas, pomares e outros terrenos de cultura dos danos provocados pela 

invasão dos animais domésticos que neles pastavam indevidamente, por 

incúria ou intenção deliberada dos seus donos. Tais medidas revelam um 

cuidado especial com as vinhas, uma das principais culturas do concelho 

(Quaresma, s. d. 108), seguidas das searas de trigo. A produção deste cere-

al nobre raramente chegava para as necessidades dos moradores (Falcão, 

1987: 30), sendo por isso alvo de especial proteção. E as referências a di-

versas espécies de rebanhos de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e muares, 

determinando-se locais para as pastagens, reflete a importância da pecuária 

na economia da vila e seu termo (Lopes, 1850: 11). 

Além do gado, também danificavam as culturas: os animais selvagens, 

abundantes no concelho (Falcão: 37); os moradores que cortavam vedações, 

atravessavam propriedades alheias ou nelas cometiam furtos; e ainda os 

pardais e calhandras (uma espécie de cotovias). Por isso, várias posturas 

obrigavam os munícipes a caçar anualmente um número determinado des-

tas aves e a apresentar as suas cabeças ao escrivão da câmara. Estas determi-

nações existiam em mais concelhos do Alentejo, do Algarve, da Estremadu-

ra e provavelmente em outras regiões (Fonseca, 2002: 413). Consideradas 

obsoletas e profundamente injustas pelos intelectuais ilustrados de finais de 

setecentos (Chichorro, 1943: 90), incluindo os ministros régios na periferia, 

eram especialmente antipáticas às populações, pela perda de tempo que im-

plicavam. Por isso ocorriam muitas fugas a tal obrigação, com a consequente 

aplicação da respetiva coima.

A produção de mel, já importante no século XV (Alegria, 2017: 36), con-

tinuava, no período em estudo, a merecer a proteção das autoridades. O 
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número assinalável de colmeias existentes no concelho determinou a desig-

nação de locais para a sua instalação, de modo a que as abelhas não danifi-

cassem as vinhas, mas também não atacassem as pessoas.

Neste conjunto de posturas inclui-se uma, específica de Sines enquan-

to concelho situado na orla marítima. Em 1814, quatro proprietários rurais 

com terras na zona do paul, queixaram-se à câmara de que o rendeiro das 

coimas do mesmo paul, invocando antigas posturas, os obrigava sistemati-

camente a colaborar na ação de despejo das águas, quando nos seus terrenos 

apenas entrava uma “pequena porsão de agoas” e só nas áreas mais próxi- 

mas do mar. Em face do protesto, foi redigida e aprovada nova postura, se-

gundo a qual os ditos proprietários apenas seriam obrigados a contribuir 

para a extração das águas se estas alagassem pelo menos um terço do paul. 

E quando afetassem unicamente as courelas mais próximas da praia, seriam 

os próprios donos a escoá-las à sua custa67.

Se no respeitante à agropecuária não encontramos referências diretas às 

atividades marítimas, tal já acontece relativamente ao comércio. A legislação 

sobre esta atividade tinha vários objetivos: evitar a entrada de produtos de 

fora do concelho antes de se esgotar a produção local; impedir a entrada ou 

saída de géneros sem o pagamento da respetiva licença camarária; assegurar 

a qualidade dos bens alimentares oferecidos ao público; tabelar o seu preço 

de venda, de modo a proteger o comprador; garantir que pelo menos um 

terço das produções locais ficasse de reserva, para obviar possíveis faltas 

futuras; controlar a ação dos intermediários, que compravam por atacado 

produtos para revenda, que depois faziam falta ao povo, ou lhes eram vendi-

dos mais caros; e ainda assegurar a aferição periódica dos pesos e medidas e 

verificar se os retalhistas possuíam a respetiva licença de venda.

Entre as produções locais obrigadas a uma prévia fixação do preço de 

comercialização temos, naturalmente, o peixe, além da carne, da fruta e dos 

legumes.

As repetidas determinações contra os intermediários ilegais confirmam 

a frequência da sua atividade, em consonância com o que ocorria em outras 

localidades. Surgem medidas contra os atravessadores de azeite, em 168168; 

de peixe, em 168669; de trigo, em 1689, 1707 e 172270; de carvão, em 170771; 

de suínos, em 171172; de galinhas em 173473; e de queijos de cabra, em 

67  A.M.S., Vereações, Livro 11 (1804-1828), fl. 132-133v.

68  A.M.S., Registo de Leis e Ordens, Livro 2 (1679-1689), postura de 20-12-1681, fl. 86-86v.

69  Ibidem, postura de 7-12-1686, fl. 151-151v.

70  Ibidem, postura de 10-10-1689, fl. 240v.-241; A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 
25-7-1707, fl. 5-7; A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 2-7-1722, fl. 17-17v.

71  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 24-8-1707, fl. 7v-9v.

72  Ibidem, postura de 8-3-1711, fl. 13-15.

73  Ibidem, postura de 23-6-1734, fl. 23-23v.
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178974.Tentava-se, desta maneira, evitar a saída de bens que poderiam faltar 

aos consumidores locais e ao mesmo tempo assegurar à câmara a receita 

proveniente da licença respeitante à sua exportação.

Como a saída clandestina dos produtos se fazia por terra e por mar, as 

determinações acima referidas abrangiam tanto os almocreves como os pro-

prietários de embarcações.

O porto de Sines tinha, no século XVIII, uma certa importância como 

ponto de escoamento de mercadorias do interior alentejano, designada-

mente da comarca de Ourique. Ficava, no entanto, bastante atrás dos mo- 

vimentados portos do rio Sado. E segundo Jacques Marcadé, até mesmo 

um pouco abaixo do conjunto Milfontes-Odemira (Marcadé, 1971: 136). A 

modéstia do seu papel comercial é ainda referida na memória paroquial de 

1758. Segundo o prior Alexandre Bernardo Mimoso, na baía de Sines “raras 

vezes” atracava “embarcação de grande fundo”, apesar de poder albergar 

navios de bem maiores dimensões. E atribuía o facto às poucas transações 

que nela se praticavam, pois apenas era frequentada por caravelas, lanchas 

do alto, cacilheiros e outros barcos pequenos (Falcão: 32).

Em 1707, a câmara, em reunião alargada à nobreza e ao povo, decidiu 

proibir a saída por mar de carvão e “de todo o género de carga” sem licença, 

exceto o peixe comprado na armação, por estar isento de tal imposição75. 

O carvão de madeira, fabricado a partir das estevas e outros arbustos das 

extensas charnecas alentejanas, representava uma produção bastante sig-

nificativa na comarca de Ourique e mais concretamente em Sines76, sen-

do daqui exportado para Setúbal e Lisboa (Marcadé: 125 e 141). Por isso é 

referido explicitamente naquela determinação camarária. Além disso, figu-

ra em primeiro lugar na memória paroquial acima referida, entre as merca-

dorias carregadas, o que confirma a sua importância.

A este produto segue-se, na mesma memória, o vinho, já atrás menciona-

do como abundante no termo sineense; as “pescarias de verão”; e o trigo de 

Campo de Ourique, destinado à capital do reino, mas exportado apenas em 

anos de abundância (Falcão: 32). Podemos acrescentar a cortiça, carregada 

por embarcações de Peniche e de Cascais (Marcadé: 141); e outros produ-

tos, como a lã, o mel, a cera, a lenha, o queijo, o linho, o azeite ou a carne 

salgada (Marcadé: 141 e 156-157).

A produção cerealífera de Sines foi, como acima referimos, quase sempre 

inferior às necessidades do concelho, situação ainda agravada pela grande 

procura da gente de fora. Uma postura de 173477 proibiu as padeiras de ven-

74  A.M.S., Vereações, Livro 10 (1747-1790), postura de 27-3-1789, fl. 312-312v.

75  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 24-8-1707, fl. 7v-9v.

76  Ibidem, postura de 1-3-1754, fl. 29v.-31 e de 8-10-1758, fl.34-35v.

77  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 23-6-1734, fl. 22-22v.
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derem pão amassado aos homens que chegavam por mar, sem prévia autori- 

zação dos almotacés78. A medida foi justificada “por serem muitos” os bar-

cos “que vinham buscar pescarias”, do que resultava um grande consumo 

de pão e a consequente falta sentida pelo povo da terra. Além do controle 

da sua venda aos marítimos, a norma impunha a cada barco que aportasse 

para levar peixe, a obrigação de trazer, no mínimo, 15 alqueires de trigo. A 

mesma medida foi, em 176879 e 176980, imposta aos almocreves chegados 

por via terrestre para comprar peixe e outros géneros. E a insistência em tal 

condição, indicia uma afluência significativa a Sines destes transportadores, 

bem como o insistente incumprimento da obrigação determinada nas pos-

turas.

O tabelamento do preço de venda ao público dos diversos produtos era 

geralmente objeto de discórdia entre os almotacés e os vendedores. Estes 

achavam o valor baixo e consequentemente pequena a margem de lucro. Por 

isso, transacionavam muitas vezes acima do montante estabelecido, sujei- 

tando-se à respetiva coima, no caso de serem apanhados. O pescado em ger-

al e mais uma vez a sardinha em particular, enquanto bens de consumo mais 

abundantes na venda a retalho, eram objeto frequente desta transgressão. 

Daí a sua referência em concreto numa postura de 176881, proibitiva da ven-

da de géneros não almotaçados.

Os comerciantes nem sempre se davam ao trabalho de comparecer nos 

locais de venda, por também entenderem o lucro pouco compensatório. Em 

1711, foi renovada uma “pustura muito antiga”, que obrigava os criadores 

de suínos residentes na vila a irem vendê-los à feira no dia de S. Tomé, sob 

ameaça de uma pena de 1.000 reis por cada falta.

Nas 21 determinações respeitantes à higiene e saúde públicas, semelhan-

tes às conhecidas para outras localidades, incluímos nove sobre a preservação 

da limpeza da água. A mais antiga, de 168882, interditava a lavagem de peixe 

junto à Bica de Nossa Senhora, por ser certamente uma prática bastante fre-

quente, dada a sua importância no comércio e na alimentação dos sineenses. 

Outras impediam a lavagem de roupa nos chafarizes públicos; estabeleci-

am locais próprios nas ribeiras para se alagar o linho, uma produção local 

com algum interesse económico; e outras ainda proibiam os lavradores de 

poluírem a ribeira dos Moinhos.

78  Sobre as funções destes oficiais camarários veja-se Ordenações Filipinas, Livro 1, Títulos 67 e 68.

79  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 25-6-1768, fl. 37v.-38.

80  Ibidem, postura de 16-7-1769, fl. 56-56v.

81  Ibidem, postura de 13-7-1768, fl. 39-39v.

82  A.M.S., Registo de Leis e Ordens, Livro 2 (1679-1689), postura de 17-10-1688, fl. 210v.-211.
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Além das medidas protetoras do precioso líquido, incluem-se ainda neste 

grupo: as normas destinadas a preservar a limpeza junto dos moinhos; a 

impor medidas de higiene às padeiras; a afastar a concentração de cavalga-

duras junto de locais públicos, incluindo alpendres de igrejas; a obrigar os 

moradores à limpeza das vias públicas junto das habitações; a destinar lo-

cais próprios para lixeiras; a implementar medidas sanitárias preventivas da 

ameaça de cólera; e a proibir a circulação de suínos na zona urbana.

As posturas relativas à pesca, embora representem apenas 6% do to-

tal, são bastante significativas. A abundância de peixe na costa sineense é 

bem patente nos vestígios materiais deixados no período neolítico, durante 

o domínio romano (Silva, Soares: 29-34) e posteriormente em documen-

tação das épocas medieval e moderna (Quaresma, s. d.: 94-99). O autor da 

memória paroquial que temos vindo a citar, refere o “muito bom pescado”, 

especialmente o apanhado no verão por “uma boa armação” lançada todos 

os anos na baía. Além de satisfazer o consumo local, esse peixe era carrega-

do em “muitas embarcações para vários portos” do reino, além de ir, por via 

terrestre, “para várias terras do Alentejo” (Falcão: 29-30).

A sardinha é a espécie mais vezes referida nas posturas, embora se pes-

casse também a cavala, a corvina, o atum, o polvo, a moreia, a boga, a lula e 

o carapau. No inverno, quando as condições climatéricas impediam a saída 

dos barcos, recolhiam-se percebes, lapas e caramujos nos rochedos da Costa 

Norte (Correia, 1996: 27-28 e 52).

Entre as diversas modalidades de pesca (Correia: 17-59), a mais rentável 

era a da armação, destinada à pesca do atum e da sardinha e praticada “des-

de data imemorial” (Lopes: 52). Montava-se anualmente em maio e levan-

tava-se em setembro. Ficava distanciada da Ribeira cerca de 120 braças83, a 

15 ou 20 de profundidade (Lopes: 52), sendo as redes equipadas com boias 

indicadoras da zona do pescado (Correia: 27). 

Em 1689, determinou-se a aplicação de uma coima de 500 reis a quem 

fosse encontrado a pescar na área da sua instalação ou lançasse cabos ou 

redes nas proximidades84.

Em 1809, uma determinação semelhante proibia o lançamento de 

qualquer tipo de redes, bem como a pesca com cana ou linha, num círculo 

de 500 braças em torno da armação. Desta vez, a pena era bem mais pe-

sada. Subia para 6.000 reis e incluía a perda dos barcos e redes dos trans-

gressores, que reverteriam para o dono da armação. Os reincidentes, além 

das apreensões, pagariam o dobro da multa e seriam punidos com 30 dias 

de cadeia. E quem fosse apanhado pela terceira vez, veria triplicada a pena 

83  Uma braça equivale a 2,2 metros.

84  A.M.S., Registo de Leis e Ordens, Livro 2 (1679-1689), postura de 28-5-1689, fl. 231v.
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pecuniária inicial e a prisão alargada para dois meses. Neste último caso, 

qualquer testemunha poderia lançar a coima, em caso de ausência do ren-

deiro ou do dono da armação. 

A severidade da medida denota a frequência deste tipo de infrações, bem 

como as vantagens da pesca furtiva, suficientemente proveitosa e lucrativa 

para compensar o risco de se ser apanhado e ter de pagar a coima.

Os contraventores justificavam a ilicitude com a incapacidade da armação 

para reter o peixe, por falta de redes. Por isso, outra postura do mesmo ano 

impôs ao dono da instalação pesqueira a obrigatoriedade de ter sempre a 

rede capaz de pescar. Caso contrário, a câmara legalizaria a pesca furtiva, 

pois o povo não podia ser prejudicado pela negligência do proprietário da 

armação85.

As dificuldades de funcionamento desta arte fixa eram recorrentes. Em 

1814, foram redigidas novas posturas com o intuito de se evitarem os pro- 

blemas mais frequentes. Assim, reiterou-se a ancestral obrigação do lança-

mento da armação na data pré estabelecida de 1 de maio e proibiu-se o seu 

levantamento antes de 15 de setembro, sob pena de 2.000 reis de coima por 

cada dia em falta; as redes deviam encontrar-se devidamente consertadas, 

para colherem o máximo possível de peixe; e o dono ou donos da armação 

não podiam estar constituídos como réus em processos judiciais. Eventu-

ais alterações no lançamento ou no levantamento da armação teriam de ser 

requeridas à câmara e apenas seriam concedidas se as condições climatéri-

cas o justificassem. Se no fim da temporada os proprietários pretendessem 

desistir da exploração, deveriam comunicá-lo atempadamente à edilidade, 

para que esta pudesse diligenciar o estabelecimento de nova armação para 

o ano seguinte, ou em alternativa autorizar a instalação de outras artes ou 

redes86. 

No século XVI, a pesca representava uma importante fonte de rendimen-

to local e os pescadores formavam um grupo socioeconómico numeroso e 

influente. Na centúria seguinte atingiria uma “dimensão empresarial”, com 

a montagem de duas armações, uma a cargo de empreendedores sineenses e 

outra de uma sociedade de Setúbal (Quaresma, s. d.: 95).

Em 1758, como vimos, havia ainda “uma boa armação”. Porém, durante 

a segunda metade de setecentos, a pesca em Sines e na costa alentejana em 

geral, sofreria um declínio, devido fundamentalmente a dois fatores: o re-

crudescimento do corso marroquino e o agravamento da carga fiscal, mo-

tivado pelo envolvimento português nas guerras napoleónicas (Marcadé: 

160). Embora os sineenses estivessem de há muito habituados a conviver 

85  A.M.S., Vereações, Livro 11 (1804-1828), postura de 25-10-1809, fl. 88v.-91

86  Ibidem, postura de 29-11-1814. Fl. 145v.-149.
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com a pirataria e o corso, a pesca tornava-se agora uma atividade ainda mais 

arriscada e menos lucrativa (Quaresma, 2009: 11 e 25-27). E a dificuldade, 

refletida nas posturas, em conseguir empreendedores dispostos a assegurar 

a montagem e manutenção da armação, constitui a confirmação dessa con-

juntura adversa.

Além das armações, geridas por sociedades detentoras de capitais de al-

gum vulto87, havia ainda a pesca costeira (de cerco ou de arrasto) e a pesca 

local, de tipo artesanal, efetuada dentro da baía. E enquanto os profissio-

nais da primeira modalidade a praticavam a tempo inteiro, os da segunda 

possuíam outra atividade em terra, recorrendo pontualmente à pesca como 

complemento do magro salário da sua profissão.

Pertenceriam a este último grupo a maioria dos infratores às posturas de 

1689 e 1809, que seriam também os principais praticantes de furtos de bar-

cas ou de remos da Ribeira, contra os quais uma postura de 1687 estipulou 

a coima de 500 reis por cada infração88.

Embora Porto Covo tivesse já uma certa atividade comercial em 1755, 

como veremos mais adiante, parece ter sido apenas um lugarejo do termo 

de Sines até ao último quartel de setecentos (Quaresma, 1988: 205). Por es-

tes anos, o grande mercador Jacinto Fernandes Bandeira, senhor de grande 

fortuna acumulada no período pombalino, interessou-se pelo local. A sua 

pequena enseada e o ancoradouro da ilha fronteira do Pessegueiro eram 

há muito utilizados como porto de abrigo de pescadores e embarcações co- 

merciais. E na opinião do capitalista lisbonense poderiam ser utilizados, em 

condições meteorológicas favoráveis, como portos de pesca e de comércio 

complementares e alternativos ao de Sines. Com esse intuito, obteve au-

torização régia para erguer uma povoação no local, que ficou no entanto 

bastante aquém do plano inicial. E embora tivesse desempenhado um papel 

reduzido enquanto porto comercial, acabou por se converter num centro 

pesqueiro de certa importância (Quaresma, 1988: 205-212).

Podemos comprová-lo por uma postura de 1832. Em face das insistentes 

queixas dos moradores da aldeia contra os pescadores que vendiam o peixe 

por atacado, a vereação impôs-lhes a obrigatoriedade de o venderem em 

Porto Covo até às oito horas da manhã, de junho a setembro e às nove horas 

nos restantes meses, sob pena de 1000 reis para os pescadores de barcos e 

de 500 reis para os de redes ou de cana. E só depois da hora estipulada o 

poderiam transacionar na ilha do Pessegueiro ou em qualquer outro lugar89.

87  A armação citada na postura de 29-11-1814 a que fizemos referência, pertencia a quatro 
empresários, um deles de Santiago do Cacém. Veja-se A.M.S., Vereações, Livro 11 (1804-1828), fl. 
148v. E a armação de 1840 possuía 18 sócios, que tinham ao serviço deste equipamento pesqueiro 21 
pescadores e 7 barcos. Veja-se Lopes, 1850: 52.

88  A.M.S., Registo de Leis e Ordens, Livro 2 (1679-1689), postura de 5-4-1687, fl. 172v.-173.

89  A.M.S., Vereações, Livro 12 (1828-1834), postura de 2-6-1832, fl. 65v.-66.



78

As posturas referentes aos mesteres são apenas três, reflexo do seu pouco 

peso socioeconómico na pequena urbe sineense. Em 1681, por indicação do 

ouvidor, taxaram-se os diferentes trabalhos de sapateiro, com a colaboração 

do juiz do respetivo ofício. Este era em regra o ofício artesanal com mais 

profissionais nas cidades e vilas portuguesas do Antigo Regime. Sines não 

seria exceção, daí o cuidado em legislar sobre a sua atividade90.

Em 1687 reformou-se o regimento das padeiras91, outra atividade com 

grande impacto, por ser o pão o alimento base da população da época. A 

nova postura passou a tabelar o preço do pão de acordo com o do trigo; 

obrigou ao aferimento bianual das balanças e dos pesos; estabeleceu a obriga- 

toriedade da panificação de um mínimo diário; e as padeiras que dentro 

de um ano fossem apanhadas mais de três vezes em alguma destas faltas, 

veriam a pena de 500 reis agravada com 15 dias de cadeia. Esta cláusula é 

bem reveladora da frequência das transgressões praticadas pelas fabricantes 

e vendedeiras de pão, prática também comum em mais concelhos (Sousa, 

1973/74: 257-258).

Uma determinação de 1758 procurou conter aquela que deve ter sido a 

atividade artesanal mais importante e lucrativa de Sines: o já referido fabri- 

co de carvão. A sua intensificação, resultante da grande procura gerada pelo 

incremento urbano, provocou uma grande falta de lenha, tanto aos lavra-

dores como à população em geral. Por isso determinou-se a suspensão da 

atividade. Quem fosse achado a trabalhar nas carvoarias seria penalizado 

com 300 reis de multa por cada dia ou em alternativa três dias de prisão. A 

mesma lei proibiu a compra de lenha ou de cepas num raio de duas léguas da 

vila, tanto para fazer carvão como para exportar, “por mar” ou “por terra”, 

sob pena de 4.000 reis por carrada92.

Outras três medidas respeitavam à manutenção das estruturas viárias e 

portuárias indispensáveis à atividade económica. O grande movimento de 

carretas que entravam na vila com trigo e mais produtos, na maioria dos 

casos para exportação por via marítima, danificava seriamente as calçadas. 

Por isso foi estabelecido, em 1705, taxar cada um destes veículos em meio 

tostão (50 reis), consignado às obras de reparação das mesmas calçadas93. 

A determinação, no entanto, surtiu pouco ou nenhum efeito. Em 1767, por 

sugestão do procurador do concelho, aprovou-se outra muito semelhante, 

pois a anterior tinha sido feita há mais de 60 anos, “sem que se fizesse cazo 

dela”94.

90  A.M.S., Registo de Leis e Ordens, Livro 2 (1679-1689), postura de 20-10-1681, fl.75v.-77.

91  Ibidem, postura de 20-1-1687, fl. 151v.-156v.

92  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 8-10-1758, fl. 34-35v.

93  Ibidem, postura de 17-5-1705, fl. 3v.-5.

94  A.M.S., Vereações, Livro 10 (1747-1790), postura de 29-4-1767, fl. 20-20v.
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A calheta, devido ao seu papel económico, constituía objeto de especial 

atenção por parte dos dirigentes municipais, que procediam periodicamente 

ao seu desassoreamento (Quaresma, s. d.: 97). E como a renda da Ribeira 

se tornara insuficiente para obviar às despesas de tais obras, a câmara, a 

nobreza e o povo decidiram, em 1755, impor o pagamento de 150 reis aos 

barcos que já por esses anos iam carregar a Porto Covo. Como na altura das 

tempestades se refugiavam no vizinho porto de Sines, consideravam justo 

que também contribuíssem para o seu reparo e manutenção95.

Os intelectuais ilustrados de finais de setecentos e inícios de oitocentos 

consideravam as posturas obsoletas, por constituírem um entrave ao desen-

volvimento comercial e um desincentivo à produção agrícola. Responsabi-

lizavam-nas pelas numerosas situações de açambarcamento e saída ilegal 

de bens de consumo. Criticavam a sua multiplicidade, confusão e até con-

tradição com as leis do reino. E denunciavam-nas enquanto instrumento de 

opressão sobre os mais desfavorecidos, pois os poderosos, geralmente os 

principais infratores, escapavam facilmente às coimas que os rendeiros nem 

se atreviam a aplicar-lhes96.

No entanto, tiveram também aspetos positivos. Em épocas de escassez, 

contribuíram para evitar ainda maior falta de bens alimentares e para mode- 

rar o seu preço de venda ao público. Ajudaram à defesa das culturas e à 

preservação da limpeza da água e dos centros urbanos. Contribuíram para 

atalhar práticas injustas e prejudiciais ao povo. E a prova de que surtiram 

algum efeito positivo é o facto de muitas delas, incluindo em Sines, terem 

sido formuladas na sequência de queixas populares.

Independentemente do seu resultado prático, estas normas de direito 

local constituem uma preciosa fonte para o conhecimento da sociedade e 

da economia do Antigo Regime. E para além de muitos aspetos comuns, 

contêm especificidades decorrentes da realidade de cada concelho, como é 

o caso de Sines no contexto da região em que se insere. 

Nas posturas analisadas, o peso do setor agropecuário, seguido do comér-

cio, constitui um denominador comum à maioria dos municípios portu-

gueses da época. Mas a situação costeira, favorecida por um pequeno mas 

acolhedor porto de abrigo, determinou a singularidade dos sineenses rela-

tivamente aos municípios do interior alentejano. Esse fator geográfico está 

presente em determinações respeitantes à agricultura, ao comércio, à pesca 

e à manutenção de infraestruturas.

95  A.M.S., Posturas, Livro 1 (1701-1777), postura de 15-6-1755, fl. 32v.-33v.

96  Vejam-se os seguintes autores: Chichorro, 1943: 89-102. Neves, s. d.: 228-237. Oliveira, 1991: 
215-232. Sousa, 1973/74: 253-254. 
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O mar quebrou o isolamento deste local periférico, permitindo-lhe o 

contacto regular com gentes da costa marítima nacional, principalmente as 

provenientes de Lisboa, de Setúbal, de Milfontes e do Algarve. O seu porto, 

enquanto base de escoamento do comércio local e regional, trazia à vila al-

mocreves e carreteiros de municípios do interior, vizinhos e mais distantes. 

O seu mar, abundante em peixe, atraiu numerosos compradores, por via 

terrestre e marítima. 

Além dos nacionais, o porto de Sines foi também visitado por merca-

dores estrangeiros, cuja presença, embora omissa nas posturas, nos aparece 

confirmada em outras fontes. No terceiro quartel do século XVIII, dois im-

portantes parceiros do comércio externo português, a Espanha e a Rússia, 

possuíam vice-cônsules em Sines, o que prova a importância, neste período, 

do seu porto de mar. As respetivas cartas de nomeação97, muito semelhantes 

no conteúdo, atribuíam como funções destes representantes económicos, 

a proteção e ajuda aos capitães, mestres, pilotos, marinheiros e outros ci-

dadãos dessas nações, aquando da chegada ao porto de Sines e durante a sua 

permanência na vila, enquanto desembarcavam e embarcavam mercadorias. 

A carta de nomeação do encarregado de negócios espanhol, datada de 

178598, é acompanhada de uma “recompilação” dos privilégios, o que poderá 

significar a existência de antecessores seus na vila. Mas a carta de nomeação 

do representante russo, sendo embora a primeira, reveste-se de especial sig-

nificado. Datada de dezembro de 1786, é anterior ao tratado de comércio, 

assinado no ano seguinte entre D. Maria I e Catarina II da Rússia, que for-

malizou e intensificou as relações comerciais entre os dois países, das quais 

o porto de Sines já fazia parte. 

Além da Espanha e da Rússia, teria sido bastante provável a afluência a 

Sines de embarcações comerciais dos outros países europeus, com quem 

mantivemos relações comerciais ao longo da Época Moderna. Estariam nes-

ta situação a Inglaterra, o nosso principal parceiro nas trocas externas, mas 

também a França, a Alemanha, a Holanda, a Itália ou a Dinamarca (Serrão, 

1993: 110-111). Esta poderá ser uma hipótese a explorar através de outras 

fontes documentais, que nos poderão conduzir a uma reavaliação da im-

portância económica do porto de Sines. 

97  A.M.S., Registos de Leis e Ordens, Livro 3 (1785-1799), cópia de carta de nomeação do vice-cônsul 
de Espanha em Sines, dr. Francisco José Ferreira, de 13-4-1785, fl. 2-2v. Ibidem, cópia de carta de 
nomeação do vice-cônsul da Nação Russiana em Sines, Carlos José de Campos, de 27-12-1786, fl. 
14v.-16v.

98  Ibidem, carta de recompilação de privilégios atribuída ao dr. Francisco José Ferreira, fl. 2v.-4.
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RIBEIRA DE SINES DE 1601 A 1970 – OBRAS PORTUÁRIAS E 
ATIVIDADES ECONÓMICAS

INTRODUÇÃO

O presente artigo começou como um instrumento de trabalho inserido 

no projeto do Observatório do Mar, promovido pela Câmara Municipal de 

Sines, cujo um dos objetivos é o de recuperar o património edificado da 

antiga Ribeira de Sines. As suas balizas cronológicas vão de 1601, com a de-

cisão por parte do Concelho da Fazenda que deu origem às primeiras obras 

conhecidas no local, até 1970, no período que antecedeu as grandes obras 

portuárias e industriais que mudariam de forma radical a frente ribeirinha 

da então vila.

Procura-se aqui sintetizar a origem, evolução e respetivas estruturas e 

atividades que ocorreram ao longo do tempo neste lugar, cruzando os tra-

balhos de vários especialistas da história local com novos dados. 

No âmbito da história local, são de destacar os trabalhos de António Mar-

tins Quaresma, que ao longo dos anos, numa série de artigos e publicações, 

tem estudado as realidades portuárias do litoral alentejano e cuja obra é 

imprescindível para quem queira abordar estes temas. 

Igualmente importante é o trabalho do Arquivo Municipal de Sines, no-

meadamente de Sandra Patrício, que tem produzido artigos sobre e a partir 

da documentação do dito arquivo, os quais formam instrumentos de ex-

trema utilidade para qualquer investigador de História local.

Finalmente um conjunto de agradecimentos muito especiais a Diogo Vi- 

lhena, a Paula Pereira, a Gonçalo Chinita do Arquivo Municipal e a Ricardo 

Pereira do Museu de Sines, pelas suas contribuições, sugestões e indicações 

bibliográficas e pelo apoio pessoal dado a este trabalho.

    

A REALIDADE PORTUÁRIA DE SINES

O território de Sines é um exemplo das dinâmicas decorrentes do con-

tacto direto com o Atlântico. O seu porto funcionaria em articulação com 

outros espaços portuários da costa alentejana, integrando um complexo 

portuário do qual fariam também parte a ilha do Pessegueiro e o estuário 

do Mira. Estas unidades portuárias faziam uso dos poucos acidentes geo- 

gráficos existentes, quer para servirem de escala à navegação, quer para  
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escoamento de produtos e trocas comerciais (BLOT, 2003, p.269).

Sines constituía-se já em período romano como espaço portuário. As 

suas oficinas de preparados piscícolas não só abasteceriam a região, mas 

poderiam também sustentar um comércio marítimo de longa distância (SIL-

VA; COELHO-SOARES, 2006, p. 101, 120). 

A utilização exata do porto durante a alta idade média é mais difícil de 

avaliar. No entanto, mesmo durante os períodos mais conturbados, será de 

supor que a baia continuasse a ser utilizada como abrigo e para a aguada e 

que houvesse uma ocupação sazonal (QUARESMA, 2012, p.76). No final do 

séc. XIV, o porto de Sines surgia como origem de cereal, vinho e mel que era 

desembarcado em Lisboa99.  

De referir que quando falamos de porto de Sines, temos que conside- 

rar vários espaços. Desde logo existe a área da baía que  Alexandre Mas-

sai descrevia como: “(…)huã emseada de mar quazi em figura de mejo sirculo 

(…)” com um ancoradouro capaz de receber navios de pequenas e grandes 

dimensões, protegido de todos os ventos, com excepção dos de sul e su-

doeste e com muitas fontes de água onde os mareantes se podiam abastecer 

(GUEDES, 1989, p.32-33). 

Outro espaço que poderia servir funções portuárias é a atual praia Vasco 

da Gama. Até meados do séc. XX o areal era utilizado para varar pequenas 

embarcações de pesca, barcas das armações, para efetuar reparações de bar-

cos e possivelmente construção naval. Esta comunidade marítima convivia 

nos meses de verão com o turismo balnear. Até ao primeiro quartel do séc. 

XX a praia era também um dos espaços onde se realizava a lota, a par do 

Largo do Areeiro (atual Rua Pero de Alenquer) e da Ribeira.  

Por fim, no extremo oeste da baía existia um abrigo natural onde a Ribei-

ra de Sines se viria a instalar, do qual a seguir falaremos. 

O SÍTIO DE RIBEIRA

 Numa carta de finais do séc. XV, os homens bons do Concelho Sines, 

dirigindo-se ao Rei, descreviam esta costa como brava e afirmavam que “… 

nom há porto menos de XIIII legoas que he Setuvall e nom temos nesta villa 

salvo huua fasca muyto estreyta em que se podia nella fazer huum porto muy 

boom pera acrescentamento desta villa e vosos reynos.”(MARQUES, 2017, p. 

60). Esta será uma das primeiras referências conhecidas à calheta de Sines, 

que é descrita novamente em 1532, num Livro que recolhia informações 

sobre as populações dos Mestrados de Santiago, Avis, Cristo e Crato na co-

marca “dAntre Tejo e Odiana”, sendo descrita como (…) hua calheta omde se 

99  Apud QUARESMA, António Martins – Sines medieval e moderna (séculos XIV – XVIII). In O 
Concelho de Sines da fundação à época moderna., 2012, p.98
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recolhem dez e doze bates peqenos de pescar, abrigada do vemto oeste da parte 

do mar, ata o nordeste” (FREIRE, 1906, p. 334). 

A existência deste abrigo terá levado à criação de um núcleo a oeste do 

centro urbano e a sua especialização em atividades ligadas ao pescado. Se-

gundo José António Falcão e Ricardo Estevam Pereira (1998 p.83) a Ermida 

de Nossa Senhora das Salas, erigida na zona na primeira metade do séc. XIV, 

devia o seu nome à existência de salgas de peixe nas imediações. Esta reali-

dade é representada, embora para um período mais tardio, pelo engenheiro 

militar italiano Leonardo Turriano. No seu plano da Vila de Sines, elabora-

do por volta de 1602, podemos ver a Ermida (G), os armazéns de salga de 

peixe (letra H), a calheta na base da arriba (I) e os rochedos que formavam 

o abrigo (K, L)100. Vemos aqui que a calheta consistia numa angra, protegida 

por um penedo, a que se seguia um rochedo que ficava submerso na pre-

ia-mar, ambos orientados no eixo este - oeste.                  

O isolamento relativo deste núcleo manteve-se ao longo dos séculos. Em 

meados do séc. XIX, Francisco Luis Lopes (2016, p.85) descrevia a zona 

como “…um grupo de (…) lojas e armazéns de triste aparência, que servem 

quase exclusivamente de armazenar sal e utensílios de pesca.”

Este panorama parece sofrer alterações na segunda metade do séc. XIX. 

Cláudia de Campos, ensaísta e escritora nascida em Sines, afirmava na zona 

existiam duas fábricas de cortiça, armazéns de empregados das fábricas e 

“casebres” de pescadores (CAMPOS, 1895, p.5). Alguns dos proprietários 

das fábricas instalaram-se também na zona, em casas relativamente sump-

tuosas, como foi o caso da família Pidwell (de origem inglesa) e a própria 

família de Cláudia de Campos, que era proprietária do edifício onde atual-

mente está instalada a Capitania de Sines. 

Com o crescimento urbano do séc. XX, nomeadamente a partir da década 

de 1970, esta zona foi gradualmente inserida na malha urbana. 

A CAMPANHA DE OBRAS DO SÉC. XVII

O desenvolvimento das estruturas portuárias em Sines surge em parte 

associada com a necessidade de defesa da costa, que pontualmente fará com 

que o poder régio olhe para o Alentejo litoral. A ascensão da dinastia Filipina 

marca um desses momentos. Nos finais do séc. XVI, procurou-se enfrentar 

os perigos do corso argelino, a que se juntava o conflito com a Inglaterra. Na 

inexistência de uma frota capaz de fazer frente a estes desafios, a estratégia 

adotada consistiu na fortificação da costa, complementada por um sistema 

de vigias e rondas (QUARESMA, 2007, p.9) a qual, no Litoral alentejano, vai 

100  ANTT. Códice da Casa Cadaval, n.º 29, fl. 60. Costa e plano da Villa de Sines por Leonardo 
Turriano, [c.ª de 1602].
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ter a sua génese no projeto do Pessegueiro, a que se seguem o forte de Vila 

Nova de Milfontes e a Ribeira de Sines.

Nos finais do séc. XVI a calheta encontrava-se bastante assoreada e não 

oferecia um refúgio conveniente às embarcações em caso de temporal. Isto 

fez com que os moradores de Sines enviassem uma petição ao poder régio 

em 1600 (QUARESMA, 2007, p.20). Este pedido obteve resposta a 20 de 

Agosto de 1601 quando o Concelho da fazenda deliberou que se limpasse e 

fortificasse a calheta de modo a que esta ficasse com capacidade para cerca 

de três ou quatro armações de pesca (QUARESMA, 2007, p. 20). 

O primeiro plano, elaborado pelo Engenheiro-mor, Leonardo Turriano, 

previa uma muralha sobre os rochedos existentes, prolongando o abrigo e 

acomodando uma plataforma de artilharia, um muro de ligação à falésia (na 

retaguarda) e à praia, corte de pedra nos leixões e na arriba, um caminho 

de acesso da arriba ao Porto, o desassoreamento do interior da calheta e 

um cais que no entanto não surge em nenhuma das plantas da sua autoria 

(QUARESMA, 2007, p.21, 64 – 67).

O plano de Turriano acabou por não ser seguido à risca. Para tal con-

tribuíram as alterações que foram sendo introduzidas no terreno por um 

outro engenheiro italiano, Alexandre Massai, e pelas sucessivas ordens para 

simplificação do projeto por parte do Concelho da Fazenda. A alteração 

mais importante foi feita no muro/plataforma de artilharia que Turriano 

propunha, que não foi construído por se dizer que encarecia a obra e provo-

cava o assoreamento da calheta (QUARESMA, 2007, p.22). 

Em 1616, em desenho enviado ao Concelho da Fazenda, Alexandre Mas-

sai dava conta do estado das obras. O muro na arriba, proposto por Turriano, 

fora quase acabado, não se tendo construído a escada por ordem do Conce- 

lho da Fazenda. Massai propunha que não se levantasse mais o dito muro, 

de modo a poupar dinheiro. O novo caminho de acesso da vila à Ribeira, 

embora não se encontrasse acabado, já era utilizado por carretas (QUARES-

MA, 2007, p.70).

Em traça de 1621, Massai voltou a representar a calheta ao pormenor 

com legendas incluindo as últimas decisões do Conselho da Fazenda. Es-

taria por concluir a cobertura das lojas do interior da calheta, a limpeza da 

praia e de rochedos, o calçar do caminho da arriba para o porto, os muros 

da arriba e a limpeza do caminho novo que descia da vila para a Ribeira. 

(QUARESMA, 2007, p. 78 – 79). Ainda que, no seu último desenho, Massai 

continue a prever a colocação de duas peças de artilharia num parapeito 

sobre o rochedo mais alto, o Concelho da Fazenda já se havia decidido em 

1617 pela não construção deste parapeito. (QUARESMA, 2007, p. 78). Uma 

plataforma de artilharia seria efetivamente construída, mas só em 1680 e 
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mais a noroeste, no cimo da arriba, a qual hoje é conhecida localmente por 

“Forte” do Revelim. 

    António Quaresma conclui que este período de obras teve como re-

sultado o desassoreamento da calheta, a construção de um muro a partir 

da arriba com cerca de 140 m, acessos, duas lojas sobradadas no interior da 

calheta e muros de contenção das arribas (QUARESMA, 2007, p.24). 

A RIBEIRA DURANTE O SÉC. XVIII

Dadas as condições dos acessos terrestres a Sines, o mar era uma estrada 

privilegiada para a circulação de mercadorias e pessoas. Sines escoava so-

bretudo os produtos provenientes do seu termo e dos Concelhos vizinhos, 

que não eram servidos pelos rios Mira e Sado, nomeadamente Santiago do 

Cacém e Grândola, podendo o seu raio de influência alargar-se ao Campo de 

Ourique (QUARESMA, 2014, P.258).

O vinho desempenhava um papel fundamental não só enquanto expor-

tação, mas também enquanto uma das produções locais mais importantes. 

As Memórias Paroquiais de 1758, afirmavam que eram as “…vinhas e o mar 

os dois nervos que mais concorrem para a subsistência deste povo…”, a que se 

juntava o peixe capturado pela Armação da vila, que carregava muitas em-

barcações para vários portos do reino (FALCÃO, 1987, P.30).

Esta Armação ocupava um dos armazéns da Ribeira, localizado a poente, 

identificado no Tombo dos Bens do Concelho, em auto datado de 30 de Ou-

tubro de 1767, e nos planos da Ribeira de 1781 e 1790 elaborados por Diogo 

Correia da Mota101 e João Gabriel de Chermont respetivamente102.

Nos mesmos planos, um segundo armazém, de maiores dimensões, o 

qual corresponderia, pelo menos em localização às “logeas” do tempo de 

Massai, é identificado como “Armazem de Joaq.m Pailhard”. É de supor que 

este Joaquim Pailhard corresponda ao Joaquim Paliar que, em 1771, surgia 

no Tombo dos Bens do Concelho como foreiro de duas “logeas” descritas 

como “(…) duas cazas huma alta e outra baxa todas do mesmo telhado e o vão 

de cima se divide com a bobeda que cerve de soalho e tem duas serventias huma 

para a rua que vai pera a ribeira e outra pera a mesma ribeira (...).”103. 

101  IGP. CA 346. Planta da Calheta ou Ribeira de Sines, publicado em Fortificação na costa de Sines 
após a Restauração: Forte do Pessegueiro, 2009. p. 42 – 43.

102  IGP. CA 348, Pranta e proiecto da ribeira de Sines  por João Gabriel de Chermont, 1790, Disponível 
em linha em <http://ftp.igeo.pt/servicos/DPCA/cartoteca/detalheC.asp?cod= 103> Consultado em 
2016/11/22 

103  AMSNS.CMSNS. Tombo dos Bens do Concelho, fl. 19, Auto de midisão e tombosão da logea da 
Ribeira de que he foreiro Joaquim Paliar, 21 de Janeiro de 1771.

http://ftp.igeo.pt/servicos/DPCA/cartoteca/detalheC.asp?cod=%20103


89

Joaquim Paliar, identificado nas actas das vereações como “homem de negóci-

os da cidade de Lisboa” 104, teria aforado os armazéns anteriormente ocupa-

dos pela alfândega.105

Paliar surge também associado ao abastecimento de produtos à vila. Em 

1771, durante uma crise de produção local de azeite, este teve de vir de Lis-

boa por mar e Paliar propôs-se a vende-lo ao povo de Sines por treze vinténs 

a canana, até que fosse feita nova colheita. A Câmara, no entanto, impunha a 

condição de azeite ter de ser vendido a medidas miúdas, demonstrando uma 

atitude protecionista em relação à produção local 106. 

A mesma atitude protecionista pode ser vista no ano seguinte, quando 

Joaquim José da Silva, feitor do mesmo Joaquim Paliar, se comprometia a 

“dar consumo a todo o vinho assim o que tem comprado nesta vila em mosto na 

presente colheyta” e a não vender na localidade o vinho que tivesse compra-

do fora do concelho 107.

As regras eram ainda mais apertadas no que respeita ao trigo, do qual 

do concelho sofria normalmente carência, continuando o mar a ser uma 

importante via para o abastecimento. Em 1723, foram tomados oito moios 

de trigo do barco que seguia para Odemira 108. Em 1752, proibia-se mesmo 

a saída de trigo do concelho, quer por terra, quer por mar109. Em 1779 o 

“cacilheyro” Nossa Senhora do Carmo Santo António e Almas carregava para 

o concelho de Sines sessenta moios de trigo, trazendo mais sessenta que se 

destinavam à Câmara de Santiago do Cacém 110. Isto, no entanto, não inva- 

lidava que saísse trigo de Sines, como em 1742, quando o Padre Gregório 

Machado e Vilhana, embarcou dois moios de trigo com destino a Lisboa111.

Extremamente importante para a vida da vila era o abastecimento de sal, 

o qual vinha na sua totalidade de fora. O sal não só era importante para con-

servar o peixe pescado em Sines mas era também essencial para o uso da 

população. Mais uma vez, o porto servia de porta de entrada. Em 1742, os 

mestres das “catrayas” deveriam ter o sal à venda durante três dias, antes de 

os venderem aos comerciantes locais, de modo a que o povo tivesse opor-

tunidade de o comprar mais barato112. Em 1774, Bernardo José, natural de 

Sines, trazia de Setúbal um barco com quarenta moios de sal e pedia à 

104  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 114 v, 7 de Outubro de 1772. 

105  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 50 – 58 v, 12 de Agosto de 1769.

106  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 80 v, 15 de Janeiro de 1777. 
107  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 114 v, 7 de Outubro de 1772.

108  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 6, fl. 111 v – 112, 16 de Maio de 1723.

109  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 9, fl. 152 v – 153 v, 15 de Agosto de 1752.

110  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 215, 6 de Novembro de 1779.
111  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 8, fl. 81, 11 de Fevereiro de 1742.

112  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 8, fl. 84 - 85, 30 de Junho de 1742.
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Câmara que lhe pagassem as despesas, como era costume fazerem a outros 

que faziam o mesmo serviço113.

Setúbal era uma das principais proveniências do sal que chegava a Sines. 

Existem nos livros das Vereações registos de requerimentos ao desembar-

gador superintendente do sal da vila de Setúbal por forma a suprir a falta do 

mesmo para o povo e pescarias da vila114.

Segundo António Martins Quaresma, um outro produto importante ao 

longo do séc. XVIII era o carvão cujo principal destino era Lisboa. Aqui, 

no entanto, seria Porto Covo um dos principais pontos de saída, visto que 

o carvão não conviveria bem com os produtos mais sensíveis na Ribeira de 

Sines, devido ao espaço que ocupava e ao pó que libertava (QUARESMA, 

2012, p.99).

A INDÚSTRIA CORTICEIRA E MELHORAMENTOS PORTUÁRIOS

Nas últimas décadas do séc. XVIII o Porto de Sines voltou a ter a atenção 

dos engenheiros militares. Os levantamentos foram efetuados por Diogo 

Correia da Mota e João Gabriel de Chermont, que, em ocasiões diferentes, 

propuseram soluções para o melhoramento da calheta em projetos datados 

de 1781115 e 1790116 respetivamente. Em ambos os projetos propunha-se pro-

longamento do molhe a partir do abrigo já existente. Nenhuma destas obras 

foi no entanto efetuada. Segundo Adolpho Loureiro (1909, p.96) temia-se 

que as vagas se propagassem por um muro tão longo e tornassem a calheta 

inaproveitável.

A 18 de Maio de 1836, dado o estado de degradação em que a Calheta se 

encontrava, a Câmara nomeou uma Comissão para dirigir os trabalhos, no-

meadamente de arranjo da calçada e de melhoria da atracação para os bar-

cos117. A Biester, Falcão e Companhia, que instalara um fabrico de cortiça na 

vila em 1933 (PATRÍCIO, 2016, p175), participou ativamente nos arranjos 

que viriam a ser feitos, destacando-se a ação de um dos seus sócios, Samuel 

Pidwell. Esta companhia, cujo fabrico ficava situado nas Salas, ou seja, nas 

imediações da Calheta, emprestou à Câmara, em 1838, cento e cinquenta 

mil réis livres de juros para arranjo do caminho que ligava a vila à Ribeira, 

tendo como contrapartida a livre passagem para as carretas que fossem ao 

113  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 143 - 143v, 1 de Agosto de 1774.

114  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 73v-74v, 90v, 250v, 17 de Agosto de 1770, 24 
de Junho de 1771, 7 de Junho de 1783. 
115  IGP. CA 346. Planta da Calheta ou Ribeira de Sines, publicado em Fortificação na costa de Sines 
após a Restauração: Forte do Pessegueiro, 2009. p. 42 – 43.

116  IGP. CA 348, Pranta e proiecto da ribeira de Sines  por João Gabriel de Chermont, 1790, Disponível 
em linha em <http://ftp.igeo.pt/servicos/DPCA/cartoteca/detalheC.asp?cod= 103> Consultado em 
2016/11/22

117  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 14, fl. 44 – 44 v, 18 de Março de 1836.

http://ftp.igeo.pt/servicos/DPCA/cartoteca/detalheC.asp?cod=%20103
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seu estabelecimento118. No ano seguinte Samuel Pidwell era encarregue pela 

Câmara de reedificar o muro do caminho para a Ribeira119. Em 1840 delibe- 

rava-se aumentar o muro que corria para o mar utilizando para o efeito as 

pedras que estavam na calheta no sítio onde se amarravam os barcos120, em-

bora fiquemos sem saber a se este muro era o molhe ou efetivamente um 

muro sobre o molhe.

O despontar da indústria corticeira em Sines teria profundas consequên-

cias para a vila, nomeadamente na sua vertente portuária. Desde logo, o 

armazém no interior da calheta, cujo aforamento ainda se referia a Paliar, 

passou para já referida Biester, Falcão e Companhia que, a 7 de Agosto de 

1850, é aí autorizada a fazer obras. Esta intervenção deu aos armazéns da 

Ribeira a configuração que hoje lhe conhecemos. Um canto, que existia en-

tre o armazém do Paliar e o da armação, foi anexado pelas obras e o caminho 

que liga a Ribeira ao Revelim foi coberto pelo sobrado do piso superior dos 

armazéns. O caminho continuou a ser transitável, ficando a passagem com 

uma altura de 15 palmos (cerca de 3,3 m)121. Foram também levantados os 

parapeitos existentes perto do armazém, quer do lado do caminho para a 

Ribeira, quer do lado do Revelim122.

De referir que um segundo armazém, que atualmente faz parte do con-

junto da antiga Ribeira, situado na arriba, por cima da calheta, terá provavel- 

mente surgido durante o séc. XIX. Os planos de Chermont e Correia da 

Mota para a Calheta não abrangem o segundo bloco de armazéns no cimo da 

Ribeira e na Carta da costa do governo de Sines , datada de 1790, este também 

não é representado. Surgirá sim, mais tarde, em 1909, representado nos pla-

nos impressos no Atlas do volume 4 de “Os portos marítimos de Portugal e 

ilhas adjacentes”, juntamente com o bloco mais antigo, com a configuração 

semelhante à que hoje lhe conhecemos e sendo identificado como armazém 

de cortiça123. 

Em meados do séc. XIX, a cortiça e o vinho continuavam a ser identifica-

dos como exportações do porto de Sines para países estrangeiros. Nos anos 

de 1844 e 1845 eram também exportadas alcofas e laranjas, cujo destino 

era Inglaterra (LOPES, 2016, p.155). No contexto nacional do comércio de 

cabotagem para o mesmo período, o porto de Sines surgia como porto de 

exportação de cereais, cortiça e produtos derivados (rolhas e boias), carvão, 

cera, feijão, laranja, tremoços, sardinhas e cavalas (LOPES, 2016, p. 157). É 

118  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 14, fl. 129 v – 130, 19 de Setembro de 1838.

119  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 14, fl. 165 – 166, 5 de Maio de 1839.

120  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 14, fl. 232 v – 232 v, 8 de Abril de 1840.

121  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 15, fl. 105 – 106, 7 de Agosto de 1850.

122  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 15, fl. 120 v, 18 de Janeiro de 1851.
123  LOUREIRO, Adolpho – Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes: atlas. Vol. 4. Lisboa. 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1909, fig. 14.ª, fig. 19.ª
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importante notar que o arroz surge nestes dois anos como o produto mais 

exportado (LOPES, 2016 pp. 157). Esta cultura teria surgido no Alentejo 

litoral nos finais do séc. XVIII124,  sendo feita em Sines em zonas como a 

Ribeira dos Moinhos e a Ribeira da Junqueira.

Posteriormente, nos Annaes do Município de Sant’Iago de Cacem, o pa-

dre António de Macedo e Silva identificava como principais exportações do 

porto de Sines, no período compreendido entre 1851 e 1866, a cortiça, as 

laranjas e o peixe, sendo este último exportado quase exclusivamente para 

portos nacionais (SILVA, 1869, p.105). 

As importações mais importantes consistiam em corda de esparto, es-

parto em rama, encomendas (LOPES, 2016, P.155) e novamente a cortiça 

(SILVA, 1869, P.105). 

O ASSOREAMENTO E NOVAS OBRAS PORTUÁRIAS

Os problemas do assoreamento foram uma constante durante toda a 

história do porto, sendo citadas várias vezes, isto apesar das sucessivas cam-

panhas de obras que ao longo dos séculos foram efetuadas. 

O assoreamento não seria tanto a consequência das correntes marítimas 

mas sim do transporte de sedimentos pelo vento e pelas chuvas para a calhe- 

ta a partir do areal que circundava a zona. Para tentar resolver este proble-

ma, ao tempo de Massai, foram construídos muros de contenção na arriba.

O problema oposto de desassoreamento também ocorria por vezes, 

deixando a descoberto rochedos que podiam danificar as embarcações 

(QUARESMA, 2012, p.97). Teria sido o que aconteceu em 1784, quando 

o procurador do concelho chama à atenção para os danos que daí provi- 

nham aos moradores da vila, em especial aos “(…) que tem trátto do már (…) 

e aos almocreves” Os vereadores deliberaram então que se desmanchasse 

uma parede da Ribeira para que com o tempo e também com o trabalho 

dos almocreves e das companhas da armação a Ribeira pudesse novamente 

arear125.

No último quartel do séc. XIX seria a vez de a Câmara Municipal de San-

tiago do Cacém (o concelho de Sines havia sido integrado no de Santiago 

em 1855) se queixar sucessivamente ao governo dos problemas do porto, 

respetivamente a 6 de novembro de 1873, 18 de agosto de 1874 e a 28 de 

maio de 1876 (LOUREIRO, 1909, p. 98). À questão do assoreamento e da 

proteção das embarcações, juntava-se a diminuição da área do porto em 

124  Apud. QUARESMA, António Martins – O Rio Mira no Sistema Portuário do Litoral Alentejano 
(1851-1918), 2014, p.46

125  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl.257 v – 258, 21 de Janeiro de 1784.
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consequência da conclusão da estrada nacional n.º 74 que ligava a Ribeira à 

vila desde o tempo de Massai. 

Foi neste contexto que surgiu o projeto de Engenheiro José Pedro Caldei-

ra, aprovado a 8 de outubro de 1878. Propunha-se a construção de um mo- 

lhe sobre a restinga onde no séc. XVII Turriano quisera colocar uma plata-

forma de artilharia e sobre o qual sempre se defendera o prolongamento da 

proteção do porto. Após algumas alterações de modo a diminuir o custo da 

obra, foi construído um paredão de 4 metros de altura e 3,6 metros de largu-

ra em cima, com passeio 2,80 m de largura. A base do molhe foi construída 

com pedra, o revestimento era de silharia e as guardas de cantaria. A obra 

foi dirigida pelo engenheiro Agnello José Moreira, custando ao go-  verno 

15:136$521 réis e sendo concluída a 24 de maio de 1884 (LOUREIRO, 1909, 

pp.101 -102).

Ainda assim, a necessidade de melhoramentos mantinha-se. Raphael Les 

e John Clark, dois industriais, propuseram ao governo um novo prolonga-

mento do molhe, a construção  de armazéns, um cais e uma doca de abrigo 

para reparação de navios, projeto que estavam dispostos a financiar, mas 

que acabou por não ser concretizado devido à ausência de planos e estudos 

adequados à sua construção (LOUREIRO, 1909, pp.102 - 103).

Em 1897 foi eleita, em Santiago do Cacém, uma Comissão para promover 

as obras necessárias no porto, a que se juntaram representantes da Junta da 

Paroquia de Sines e de vários quadrantes socioeconómicos da vila de Sines, 

num total de 394 indivíduos (LOUREIRO, 1909, p. 103). Argumentava-se 

que este era o único porto entre Lisboa e o Algarve onde podiam entrar 

navios de qualquer calado com abastecimentos para a Estremadura e por 

onde era exportada cortiça, que era carregada por grandes vapores 2 ou 3 

vezes ao ano (LOUREIRO, 1909, p.103-104).

Sobre instruções de Adolpho Loureiro, foi elaborado um novo projeto 

pelo engenheiro Manuel Maria de Oliveira Bello. A entrada da calheta en-

contrava-se muito obstruída com rochas perigosas à navegação e era afetada 

pelo propagar da rebentação do seu interior. A solução encontrada por Oli- 

veira Bello foi a construção de um segundo molhe de Sul para Norte e cujo 

objetivo era o de contrariar os efeitos da rebentação e dos ventos no interior 

do porto (LOUREIRO, 1909, p. 104). 

Este molhe foi orientado por dois alinhamentos em ângulo muito aberto e 

ergueu-se sobre os rochedos da costa, numa base de betão hidráulico. Tinha 

uma altura total de 7,5 m (3,5m acima da preia-mar), na base a largura de 3,5 

m, no topo a largura 1, 5 m, com um muro de abrigo com 1,5 m de altura. A 

entrada da Ribeira, entre os dois molhes ficava assim com 15 m de largura. 

Foram removidos os rochedos à entrada do porto que apresentavam perigo 
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à navegação e previa-se a remoção de cerca de 4800 m3 de areia do interi-

or da calheta (LOUREIRO, 1909, p. 105). A obra foi executada e concluída 

pelo engenheiro Pedro Arnaut de Menezes em 1903, custando 400$650 réis 

(LOUREIRO, 1909, p. 105). 

No entanto, estas intervenções parecem não ter tido o efeito desejado. 

Em 1909, já após a construção do segundo molhe (1903), e depois de uma 

visita ao porto, Adolpho Loureiro voltava a apontar o problema do assorea-

mento, afirmando que “A calheta está tão assoreada que quassi nella não cabe 

embarcação alguma em baixa-mar” e constatando que os sedimentos eram 

trazidos pelos ventos e pelas águas pluviais (LOUREIRO, 1909, p.106).

NAVEGAÇÃO AO LONGO DO SÉC. XX

A navegação que chegava a Sines e que daqui partia, nomeadamente no 

princípio do séc. XX, estabelecia ligações sobretudo com Lisboa, Milfontes, 

Setúbal e os portos algarvios (Lagos, Vila Real de Santo António, Portimão, 

Faro, Tavira)126. De referir que a partir da segunda metade do séc. XIX exis- 

tiu uma carreira marítima que ligava Lisboa ao Algarve, a qual fazia escala 

em Sines e que incluía o transporte de pessoas e mercadorias. 

Com a entrada de Portugal na I Grande Guerra, em 1916, a carreira foi 

interrompida. Em Sines, nos últimos anos do conflito, a navegação foi quase 

exclusivamente garantida pela cabotagem nacional127. 

Já depois do fim da Guerra, o não restabelecimento da carreira Lisboa-

Algarve era tema de um artigo no Jornal A Folha de Sines n.º 11 de 1 de 

Dezembro de 1919, em que se afirmava que “… a dificuldade dos transportes 

agrava de dia para dia a vida comercial de Sines…”, demonstrando a importân-

cia que o transporte marítimo, na ausência de ligação ferroviária, tinha no 

abastecimento de bens à vila128.

No período anterior à guerra, afluíam ao porto de Sines navios de diversas 

nacionalidades. Em meados do séc. XIX, nomeadamente nos anos de 1944 

e 1945, há notícia de navios ingleses e espanhóis a frequentar o porto. Já no 

princípio do séc. XX e até 1914 inclusive, seriam os vapores alemães que se 

tornariam frequentadores assíduos de Sines, sendo que em termos de tone- 

lagem bruta anual muitas vezes igualavam, chegando mesmo a ultrapassar, a 

tonelagem bruta de navios nacionais entrados no porto de Sines. Seguiam-se 

os navios de nacionalidade francesa, inglesa, italiana e espanhola129.   

126  AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de Sines), 
Registo de navios entrados, 1894 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.

127  AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de Sines), 
Registo de navios entrados, 1894 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.

128  Folha de Sines de 1 de Dezembro de 1919, n.º 11, p. 3.

129  AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de Sines), 
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Curiosamente os portos de proveniência e de destino eram em muitos ca-

sos semelhantes àqueles da navegação nacional, ou seja, os navios estrangei-

ros faziam escalas por vários portos nacionais, como Lisboa e os portos al-

garvios sendo Sines mais ponto de paragem. 

Isto não invalida, no entanto, que Sines também fizesse parte de uma 

rede portuária internacional. A cidade alemã de Hamburgo surgia fre-

quentemente quer como proveniência quer como destino. Muitos navios 

provinham também de portos como Palermo (Itália), Nápoles (Itália), Cádis 

(Espanha), Sevilha (Espanha), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), 

etc.130. Outros partiam diretamente para portos como Barcelona (Espanha), 

Vigo (Espanha), Malta, Amesterdão (Holanda), Roterdão (Holanda), Odes-

sa (Ucrânia), Bremen (Alemanha), Londres (Inglaterra), Liverpool (Ingla-

terra), etc.131.    

A cortiça seria o produto de exportação por excelência. De referir que 

em 1850 existiram na vila três estabelecimentos de cortiça (LOPES, 2016, 

p.149), número que vai continuar a aumentar durante o início do séc. XX, 

sendo que em 1911 o setor ocupava cerca de um terço da população da vila 

e que em 1915 existiam 13 fábricas de cortiça no Concelho (PATRÍCIO, 

2008). Em 1860, cerca de 40 % da prancha de cortiça produzida em Portugal 

saía através do porto de Sines132.

Os anuários estatísticos, embora com algumas lacunas, mostram-nos que 

no período antecede a Segunda Grande Guerra, as entradas no Porto de 

Sines voltaram a atingir valores consideráveis, embora com um volume de 

tonelagem mais baixo do que do que no período anterior a 1918. Foram no-

vamente os navios alemães os que mais frequentaram estas águas. Os navios 

franceses, ingleses, italianos e espanhóis também regressam, entre outras 

nacionalidades133. 

A Segunda Grande Guerra traz consigo uma nova quebra na navegação. 

Embora se note uma tendência para recuperação logo após o conflito. Esta 

tendência começa a inverter a partir da década de 1950, desaparecendo 

quase por completo das estatísticas das duas décadas que se seguem. Um 

artigo do Diário de Lisboa datado de 31 de Maio de 1956134, dava conta des-

Registo de navios entrados, 1894 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.

130  AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de Sines), 
Registo de navios entrados, 1894 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.

131  AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de 
Sines), Registo de navios entrados, 1904 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.
132  Apud QUARESMA, António Martins – O Rio Mira no Sistema Portuário do Litoral Alentejano 
(1851-1918), 2012, p.105.

133  INE, Anuários Estatísticos de Portugal, 1875 – 1970 [em linha] [Consult. 29 Julho. 2017].
Disponível na internet: <URL: 
http://inenetw02.ine.pt:8080/biblioteca/search.do;jsessionid=1A2DFF67C2BF7668B326E-
65F34B882C6

134  A construção do porto de Sines é indispensável para que a navegação volte a frequentar aquela 

http://inenetw02.ine.pt:8080/biblioteca/search.do;jsessionid=1A2DFF67C2BF7668B326E65F34B882C6
http://inenetw02.ine.pt:8080/biblioteca/search.do;jsessionid=1A2DFF67C2BF7668B326E65F34B882C6
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sa tendência, afirmando que havia 3 anos que a navegação nacional e es-

trangeira havia desaparecido. Já outro artigo do mesmo jornal, de autoria 

de Urbano Tavares Rodrigues, afirmava que fábricas de cortiça e de con-

servas haviam fechado (RODRIGUES, 1959, P.17). Para Júlio Gomes da Sil-

va a solução a esta crise da indústria, passava pela ampliação do porto, que 

consequentemente revitalizaria a economia local e as indústrias corticeira e 

pesqueira (SILVA, 1964, p.7).

AS TEMPESTADES 

Apesar das sucessivas obras ao longo dos séculos e para além do prob-

lema contínuo do assoreamento, o porto continuou sempre desprotegido 

dos temporais de sul e sudoeste. Nos finais do séc. XIX, o padre António 

de Macedo e Silva descrevia o efeito destes ventos na baia como: “(…) de-

compõem tanto os mares, que não ha ancoras que os   livrem [os navios] de vir 

varar na praia ou despedaçar-se nas rochas.” (SILVA, 1869, p. 125). 

Embora a calheta, sucessivamente ampliada, constituísse um abrigo, a 

sua dimensão ficou sempre aquém do desejado e foi uma das revindicações 

contantes da população. A Ribeira servia de ponto de interface entre o mar 

e a terra e funcionava em conjunto com o abrigo natural proporcionado 

pela baía, onde ancoravam os navios de maior calado, como os vapores, cuja 

dimensão impedia a entrada na calheta. Eram embarcações mais pequenas, 

como barcas, que garantiam o transporte de mercadorias para estes navios. 

As condições atmosféricas podiam complicar bastante estas operações. 

Por exemplo, no dia 14 de janeiro de 1926, em pleno inverno, duas bar-

cas que carregavam cortiça para o vapor Melilla tiveram que ser socorridas. 

Uma das embarcações foi atirada contra os rochedos e encheu de água. Na 

outra, os barqueiros foram levados pelo mar e tiveram que ser rebocados 

para terra, tendo sido obrigados a atirar os fardos de cortiça ao mar. Ao todo 

neste incidente perderam-se 45 fardos de cortiça135.  

Mesmo no caso das embarcações locais, a Calheta era insuficiente como 

proteção em épocas de temporal. Aquelas que não conseguiam entrar no 

abrigo eram obrigadas a rumar a outros portos, como Setúbal ou Sesimbra, 

sob risco de serem destruídas. Foi o que aconteceu em 8 de Maio de 1970, 

episódio ainda hoje recordado pelas gentes de Sines, quando pela manhã o 

vento mudou para sudoeste, apanhando os pescadores de surpresa em pleno 

praia por onde se exportam milhares de contos de produtos. Diário de Lisboa, n.º 12028 (31 de Maio 
de 1956), p. 24

135  Desastre. Folha de Sines. Sines, n.º 31 (15 de Fevereiro de 1926), p.3
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mar, tendo destruído 25 embarcações, entre as que se afundaram e as que 

foram atiradas contra os rochedos da costa136.

A PESCA

A pesca, que esteve na origem do espaço da Ribeira, manteve-se até ao 

seu fim. O pescado era historicamente uma fonte de rendimento impor-

tante, tanto que a 10 de Janeiro de 1500, D. Manuel atribuía uma tença anual 

de 300 000 reais a Vasco da Gama, sendo que destes, 60 000 reais provin-

ham das dízimas novas do pescado de Sines e de Vila Nova de Milfontes 

(FONSECA, 1998, p.49). Cento e vinte e um anos depois, os Condes da Vi-

digueira ainda recebiam a dízima do mar. Aliás, em 1621, a maior parte do 

rendimento da comenda provinha do mar (GUEDES, 1989, p.32). Massai 

afirmava que o mar de Sines era abundante de peixe, atraindo barcos de 

outras localidades e a que a construção da calheta e o abrigo de uma maior 

quantidade de embarcações aumentaria os rendimentos que os locais, a Fa-

zenda Real e a Comarca do Campo de Ourique receberiam da pesca, assim 

como uma fonte de abastecimento de pescado mais próxima para a dita Co-

marca. (GUEDES, 1989, p.35).

Em 1850, Francisco Luís Lopes afirmava que de Sines seguia peixe para 

Beja, Melides, Santiago, Cercal e Grândola (LOPES, 2016, 99) confirmando 

a posição de Sines como ponto de abastecimento de pescado para o Alentejo 

interior.

Esta abundância de pescado alimentava a indústria conserveira em Sines 

e não só. Em 1909, Adolpho Loureiro identificava em Sines duas fábricas de 

conservas (1909, pp. 112 – 113) a que se juntou a fábrica Júdice Fialho no 

primeiro quartel do séc. XX. 

Com o declínio da indústria corticeira, os armazéns foram gradualmente 

ocupados por armazéns de pesca. O piso inferior dos armazéns no interior 

da Calheta foi transformado num viveiro de lagosta, o qual possuía uma por-

ta para o exterior do revelim que ainda hoje é visível junto à atual estrada 

e que seria utilizada para bombear água do mar para o viveiro e vice-versa.

A faina pesqueira de Sines foi também um fator de atração para produção 

audiovisual. Dois documentários produzidos pela RTP e realizados por 

Hélder Mendes para o programa “Os Segredos do Mar” nos finais da década 

de 1960, são documentos únicos que nos mostram aspetos característicos 

de uma Ribeira de Sines ainda viva e dinâmica. 

136  Jornal do Pescador. [S.l.]. [S.n.]. n.º 377, 1970. p. 34-35
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A pesca da lagosta que atraía a esta costa no início do séc. XX chalupas 

portuguesas, espanholas e sobretudo francesas137, é registada em 1967 em 

“Lagosta”, acompanhando a embarcação Pérola da Praia na pesca desta es-

pécie e mostrando todo o processo desde a saída para da faina até à sua 

pesagem e venda em cabazes na lota138. Aqui podemos também ver o posto 

de abastecimento de combustível às embarcações, que fora instalado na se-

gunda metade do séc. XX no Molhe construído em 1903.

Do ano seguinte temos “O Mar a Preto e Branco”, que acompanhou o 

fotógrafo Augusto Cabrita Reis pela costa de Sines mostrando pormenores 

como o estender do peixe na areia, os carregas com os seus típicos chapéus 

utilizados para transportarem as caixas de peixe e a lota com a arrematação 

à voz139. 

A lota tornou-se aliás uma das imagens de marca da Ribeira, nomeada- 

mente no séc. XX. No filme “Mar de Sines”, produzido pela Câmara Mu- 

nicipal de Sines e realizado por Diogo Vilhena, dois membros da comuni-

dade, um antigo arrematador e um antigo comprador de peixe, descrevem 

o movimento na Ribeira140. Os barcos que chegavam descarregavam o seu 

peixe na calheta, que poderia ser estendido na areia, ou, no caso da sar-

dinha e do carapau, acondicionado em caixas de madeira para ser vendido. 

Noutros casos, também para a sardinha e carapau, o peixe poderia ser ven-

dido dentro das embarcações (enviadas) que encostavam a um dos paredões 

no interior da calheta. Quando o tempo estava mais bravio e o areal se en-

contrava cheio de embarcações, a lota era realizada perto do posto da alfân-

dega, datado de 1872. 

     

CONCLUSÃO

A construção e posterior crescimento da Ribeira de Sines foi um processo 

que se desenvolveu desde inícios do séc. XVII até ao séc. XX e que envolveu 

vários atores, desde o poder central, passando pelos engenheiros militares 

italianos de seiscentos e setecentos, os engenheiros civis de oitocentos e 

novecentos, a indústria corticeira e vários setores da população de Sines, 

que ao longo dos séculos foram rogando pela sua melhoria e alargamento. 

É neste espaço que várias das atividades económicas do concelho se cru-

zaram, desde a pesca, sempre presente, passando pela exportação de pro-

137   AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de Sines), 
Registo de navios entrados, 1894 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.
     AHM, Fundo/Núcleo 195, Capitania do Porto de Sines (Ex. Delegação Marítima de Sines), Regis-
to de navios entrados, 1894 – 1918, 29/30, 3-IV-1-7.

138  RTP Arquivos. Segredos do mar, A Lagosta, realizado por Helder Mendes, 09.11.1967.
139  RTP Arquivos. Segredos do mar, O mar a preto e branco, realizado por Helder Mendes, 19.07.1968

140  Câmara Municipal de Sines, Mar de Sines, realizado por Diogo Vilhena, 2016
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dutos locais como o vinho e cerais, sem esquecer é claro a cortiça, que das 

fábricas da vila descia ao porto para ser transportada para os navios que 

estavam ancorados na baía. Era também por aqui que a vila era abastecida 

de bens essenciais, como o sal.  

A diminuição do volume da navegação de longo curso e de cabotagem em 

Sines na segunda metade do séc. XX vai retirar-lhe o aspeto comercial, ao 

qual não serão estranhos os impactos de novos transportes e vias de circu-

lação de bens e pessoas, como a ferrovia e os transportes automóveis, quer 

a nível regional quer nacional. Neste contexto foi a faina pesqueira que lhe 

continuou a imprimir dinamismo.

Se a construção do novo complexo portuário roubou o mar à Ribeira, não 

a destituiu do seu valor patrimonial. Com exceção de parte dos molhes que 

o protegiam, este conjunto continua a erguer-se como um testemunho de 

uma frente ribeirinha muito diferente daquela que hoje existe. Este é um  

espaço que continua vivo na memória de muitos sineenses, que aí se lem-

bram da lota na areia, da chegada e partida dos barcos de pesca e das históri-

as da gandaia e que por isso mesmo faz parte da identidade de Sines, a qual 

importa preservar.
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A PESCA EM TRÊS NOTAS: CONHECIMENTO, ESTRATÉGIA E 
TRAUMA

INTRODUÇÃO

Tentamos aqui um registo de perceções sensoriais, sentimentos e 

emoções, que surgem nas conversas e avaliações dos pescadores sobre o 

que acontece na sua atividade: variações na fala (repetição, enfâse, tensão 

na voz, pausa, insistência, timbre), gestos, envolvimento em situações que 

reforçam a subjetividade (intenções, motivos e intensidade). As perceções 

revelam a consciência das impressões físicas e mentais: Manuel Gomes e 

João Coelho dão ao trabalho na “roda” uma dimensão corpórea (como se 

faz), ecológica (onde se faz) e mental (ideias e atos que são relevantes). Sen-

timentos e emoções são coisas mentais. Envolvem relações interpessoais, 

relações com instituições e com a natureza. Implicam contextos económi-

cos, sociais e políticos. São os exemplos de Eduardo Xixa, que é eloquente 

quanto às subtilezas do saber e é apaixonadamente comprometido quando 

estão em causa crenças e convicções, e Carlos da Maia, que é um narrador 

veemente e orgulhoso dos valores que alcançou.

No entanto, se com alguma facilidade percebemos em nós e nos outros as 

emoções, o facto delas se mostrarem pelo excesso e pela desmesura, serem 

intensas e breves, dificulta a sua definição: apreendemo-las de modo difuso 

porque quebram os limites semânticos dos sentimentos, como estar zanga-

do, feliz, triste, irritado, espantado, confuso. Nos estudos de caso apresenta-

dos elas surgem associadas a rivalidades com outras companhas (usem ou 

não as mesmas técnicas) e dentro da mesma tripulação, à censura a leis e 

regulamentos, a decisões administrativas e científicas e à comercialização 

dos produtos. 

Dificilmente podemos cumprir o ideal de pedir aos nossos interlocutores 

uma introspeção aos seus estados de espírito, que nos ajudasse a dissecá-los 

– por exemplo, emoção primária e secundária, fingida e genuína, a que está 

presente à consciência e a que se reflete no corpo e foge, pelo menos em 

parte, ao controlo desta (“suores frios”, rubor, tremuras) –, e a preencher o 

hiato que se cava entre recordar e viver emoções e sentimentos, e o ato de 

os observar, interpretar e classificar.
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O título reflete uma interrogação. Num meio extremamente competitivo 

e que é propício ao aparecimento de situações de mal-estar, que sentidos 

estão subjacentes aos enunciados críticos sobre a realidade e à “indignação” 

que labora no íntimo de muitos pescadores. Muita dessa indignação susten-

ta-se no facto do oceano – onde se incluem as zonas de pesca – ser um “bem 

comum”, sujeito à conhecida “tragédia dos bens comuns141”, mas que, du-

rante séculos, funcionou sob uma regulação de senso (também) comum, so-

brevivendo às oscilações dos recursos biológicos, surgindo aos pescadores 

como um choque o facto de um governo nacional, transitório por definição, 

impor, por decreto, a interdição radical de acesso a alguns desses mesmos 

pesqueiros, retirando-lhes um direito sempre assegurado aos seus antepas-

sados de muitas gerações. 

Não enunciamos juízos, valorativos ou depreciativos, sobre práticas (uso 

de artes nocivas, por exemplo), nem acerca de práticas científicas ou políti-

cas, nem mesmo quando estas últimas parecem colocar-se ao lado de apenas 

uma das racionalidades (neste caso a científica), quando se esperaria da 

política que ouvisse todos os atores e procurasse estabelecer um consenso 

antes de legislar. Fazê-lo transformaria uma aproximação que pretende ser 

um estudo numa pesquisa sobre a ética dos comportamentos.

Os cinco estudos de caso que trazemos a esta reflexão caracterizam cir-

cunstâncias em que, nos nossos trabalhos de campo, registamos manifes-

tações de conhecimento e dos estados de espírito que os acompanham: 

como é que os pescadores descrevem e representam as suas atividades de 

exploração do mar (o desenho, a narrativa nos Estudos de Caso I e II), a nos-

sa tentativa de as apreendermos (além da entrevista e da figuração gráfica, 

a fotografia e a classificação vista como forma de disciplinamento dos dados 

nos Estudos de Caso III e V), a ambiguidade como elemento desencadeante 

dos estados emotivos e na charneira entre diálogo e crispação (Estudos de 

Caso IV e V). 

Este artigo assinala o início de um projeto que envolve os seus autores, 

bem como investigadores de variadas áreas disciplinares que nele de certo 

modo intervieram, apesar de indiretamente, e que estão no diálogo perma-

nente, imaginário e real, com livros e autores, com ideias e momentos de de-

bate entre colegas. Trata-se de pensar uma fenomenologia das emoções no 

contexto das atividades piscatórias e dos nexos que pode ter na tomada das 

decisões. Quando perguntámos a António Pila, pescador, presidente de uma 

141 A expressão “tragédia dos comuns” é uma tradução insatisfatória para o anglo-saxónico “tragedy 
of the commons”, sendo “commons” os bens de uso coletivo. Há quem a traduza por “tragédia dos 
baldios”, uma solução igualmente lacunar, porque os baldios em Portugal não eram “de todos”, eram 
de uma determinada comunidade, que estabelecia regras para o respetivo uso. Contudo, “comuns” em 
português também não significa o mesmo que “commons” em inglês. Sugerimos, por isso, “tragédia 
dos [bens] comuns”.
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organização da pesca artesanal, as razões por que os profissionais do setor 

são conhecidos por se exaltarem e reagirem “à flor da pele”, não contornou 

a questão nem a rejeitou: referiu a pequena instrução, o facto de não esta- 

rem habituados a debater em assembleia e de não possuírem a experiência 

de apresentar argumentos em defesa das suas convicções. Perguntamo-nos 

assim se é possível criarmos um olhar alternativo a esta imagem que se cons- 

trói externamente. 

ESTUDO DE CASO I – PERCEÇÃO E CONHECIMENTO 

A “roda” é o nome do fundo de pedra paralelo ao litoral da serra Arrábida, 

só interrompido em zonas de areia e “burgalhau” (pedrazinha solta), frente 

às praias. Pescavam aí os proprietários dos pequenos barcos. Por causa da 

proximidade à terra dos lugares de pesca, os mares, são indicados por no-

mes dos pontos na costa. João Coelho142 identifica-os numa sequência Oeste 

– Leste: Bico do Caneiro, Pico (pedra alta), Pedra Nova (pedrazinha mais 

afastada), Guincho, Bico da Agulha, Enseada da Cova, Pico de São Pedro, 

Baixa da Rachada, Calhau do Cozinhadouro, Bico do Cabo Afonso, Hospital, 

Baixa do Caniço, Pedra da Restauradora, Praia da Greta, Bico dos Aguilhões, 

um Bico (de que não se recorda o nome), Três Irmãs (três pedras, uma 

por lembrar um leão chama-se Cabeça do Leão), praia de Alpertuche, Bico 

do Gama, Arrábida e Portinho da Arrábida, Praia dos Coelhos, Galapinhos 

e Galápos, Figueirinha, Hospital, Torre do Outão, Comenda, Albarquel e 

Setúbal. Ou seja, o “território” marítimo de pesca que, na sua maior parte, 

viria a ficar condicionado pelo Parque Marinho, incluindo a zona de pro-

teção integral, totalmente interdita à atividade. Manuel Gomes143 pescava 

ao robalo nestes sítios com peixinhos vivos (de sete a oito centímetros de 

comprido), que se apanhavam na madrugada do dia da pesca, no cais, com 

um xalavar144, e se metiam num bidão de plástico com água, que se ia reno-

vando até ao local da pesca, onde eram transferidos para dentro de um saco 

de rede colocado a uma das bordas e no mar. Para o estabilizar face a ventos 

e correntes, ancorava-se o barco ao nível do “fiel da roda” (limite entre a pe-

dra do lado da costa e a areia do lado do mar), pela popa e por bombordo e 

estibordo. As presas aproximavam-se da costa no período da maré enchente 

e era nessa ocasião que se ia tirando uns peixes que estavam no saco de rede 

no mar para um balde, cinco ou seis de cada vez, e  um a um lançavam-se 

142  Entrevista em Dezembro de 2013 a João Coelho, que pescou na roda aos safios e à lula (de noite 
a lula ia à roda e quando abria o dia ela amarava e a gente também amarava).

143  Entrevista em Sesimbra, Outubro de 2013.

144  Saco de rede entralhada num aro. Engodava-se os peixinhos com pasta de sardinha.
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em direção à “roda”, engodando-se145 assim o robalo. Ao mesmo tempo isca-

va-se um anzol com outro peixinho, pela boca, de modo a não o cegar e para 

que desafiasse o robalo (este “quer o peixe a nadar para ir atrás e comer”), e 

atirava-se a linha para o local onde estavam as presas engodadas. Percebe-

se pela tremura da linha se a presa foge. Os robalos chamados matreiros só 

comiam o peixe solto, não se atiravam ao anzol, e dizia-se que estavam “en-

godadiços”. 

À carga sensorial deste conhecimento – ver o robalo e os seus movimentos, 

percecionar as correntes de água e se a presa se atira ao anzol e à isca – junta-

se um entendimento da realidade, da natureza, que em última instância 

determina a tomada de decisões e a escolha das circunstâncias e locais onde 

se pesca. É pelos que já passaram pela sua idade que Alberto Lopes146 se rege, 

de cujos conselhos se recorda pelas frases simples: “na pesca é ano sim e ano 

não”, “olha lá, está hoje maré147, se não a apanhares já não apanhas”. Tais 

sentenças justificariam também as características gerais da pesca, as fases 

de abundância e escassez, os ciclos naturais de folga dos mares148. Evocam 

o mesmo tipo de leitura intuitiva dos fenómenos os detalhes que Eduardo 

Xixa149 acrescenta a estas perceções, mas mais apurada nos procedimen-

tos. O pai conseguia prever se nesse dia iam apanhar peixe em quantidade 

compensadora pelo comportamento do gado por que passavam a caminho 

do porto: se estivesse dentro da barraca nada apanhariam, mesmo que no 

mar a sonda acusasse peixe junto à pedra; se o gado estivesse a caminhar cá 

fora, a comer, o pai dizia, “esta noite a gente enche o barco de douradas”. E 

“na sonda via-se o cardume a subir para vir comer o pilado à superfície”. A 

experiência de Carlos da Maia150 é a da pesca em zonas marítimas a partir da 

batimétrica dos trezentos metros, onde o peixe “está mais agarrado às voltas 

de mar”, quer dizer, à grande orografia do fundo: mostra-se por isso atento 

aos pontos onde as redes vêm mais carregadas, marcando as coordenadas 

pelos aparelhos (sonda e GPS). Também atenta nos fenómenos de poluição, 

mas apenas porque quando ocorrem impedem o trabalho das artes: surgem 

com as “correntes de água, que são marés apertadas, que trazem um vivente, 

uma água poluída, que é como uma massa, que se agarra à malha da rede e a 

tapa, não deixando apanhar o peixe. Mas não o mata. As redes ficam limpas 

quando muda a maré”.

145  Atraindo-se.

146  Entrevista realizada em Agosto de 2016, Setúbal, com Vanessa Amorim, no âmbito de um projeto 
promovido pela Setúbal Pesca, uma associação de pescadores, e pela Bivalmar, uma organização de 
armadores da pesca de bivalves.

147  Maré significa na frase, altura ou período propício ara a pesca.

148  Quer dizer, que a pressão sobre as espécies que são alvo das pescas varie ao longo das épocas e 
de local para local.

149  Entrevista realizada em abril de 2013, Sesimbra.

150  Entrevista realizada em Dezembro de 2013, Sesimbra.



108

ESTUDO DE CASO II – EXPRESSIVIDADES DO CONHECIMENTO: DE-

SENHOS

Artur Soromenho151 desenha e identifica os mares como se estivesse em 

terra e virado a sul. Os lugares nomeados situam-se no “canal” ou “fundura”, 

uma área de maior profundidade cavada entre superfícies mais elevadas, 

“que vem lá do mar alto e da costa leste até aqui ao pé do Cabo Espichel”, 

que se encontra “a meia hora de andar numa barca [e] é marcada pelas mar-

cas cá de terra.”

O desenho feito por Artur Soromenho e explica um percurso mental ao 

longo das “falésias”, “cabeços”, “vales” e “praias” do Canhão de Setúbal: lo-

cais onde nunca esteve fisicamente, mas que a comunidade piscatória “car-

tografou” e topo(nomeou) ao longo de gerações por meio do uso de sondas 

manuais e dos aparelhos de pesca. Um território por eles, e só por eles, 

conquistado com tal dimensão cultural.

A Afilhadinha (1) é um mar marcado por três pinheiros que estão na 

costa do sul. Apanhava-se muito peixe-espada no outro tempo. O Zeferino, 

que andava sempre ali às pescadas, pela Festa das Chagas, quando sentia 

peixe-espada vinha logo à procura dele. Para dar com isto aqui a gente levava 

proa a sul e pela popa punha a Estrela do Norte em cima da ponta noroeste 

151  Entrevista realizada a 13 de Dezembro de 2013. Artur Ângelo da Cunha, ou Artur Soromenho, 
é natural de Sesimbra, onde nasceu em 1930. 
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da Torre do Outão. Entre-uma-e-outra (2), tem este nome por estar entre 

uma borda152 e outra. Mé (3). Poço da Morte (4), um mar onde é tudo pedra 

e não podíamos largar com boias às 20, nem às 19, nem às 18, porque fica-

va a tocar na pedra e perdia-se tudo. Por isso chamavam o Poço-da-Morte. 

Largava-se o aparelho para as pescadas dentro da fundura com boias às 16 

linhas e às 17 e a 170 braças e 160 braças. O aparelho não batia no fundo 

porque a água vinha para uma ou outra borda da fundura. Se a água vinha 

para norte, começavam a largar aqui com boias às 16, com 160 braças. Se 

água viessse para cá153, ia parar em cima da pedra. Como o fundo era das 190 

às 200, estava levantado do fundo. Só a pedra é que estava fixe154. Triqui- 

tanas (5) quando a borda faz toda para o sudoeste e é um mar limpo. Na bor-

da norte era melhor para as pescadas que na do sul. Estradinha (6) Um bo-

cado de mar limpo a 70 braças, que dava pescadas. Bugalheito (7) Onde se 

apanhava pescadas, mas é pedra e não dava muito resultado, ficava lá muito 

aparelho no fundo. Fosso (8) Segue na borda do Bugalheito e é um buraco 

que é ligado aos Queimados. Para lá ir punha a estrela do norte em cima do 

Bico Cabo Afonso. São Domingos (9a), onde antigamente se apanhava pes-

cada, peixe-espada, cachucho. São Domingos (também) (9b). Esta borda vai 

depois a caminho aqui do Farol da Ponte de Sesimbra e a largada que a gente 

faz aqui, 200 braças, vem dar ao farol da ponte de Sesimbra. Queimados 

(10) um mar que é quase tudo pedra e para lá ir ponho a estrela do norte em 

cima do Bico Cabo Afonso. Protestantes155 (11). Depois a borda, como está 

mais a oeste, já vai a caminho do Cabo. Borda do Canto de Água (12) onde 

a borda já vira para oeste e estamos lá quando o morro pequeno que se vê 

no cimo da serra da Arrábida está um bocadinho a noroeste de uma malha 

branca, que a gente chama uma risca, e quando na costa do sul o Alidão156 do 

norte estiver aqui em cima da ponta do fusco157. Morro à Risca (13) quan-

do o morro pequeno que se vê no cimo da serra da Arrábida está enfiado 

numa malha branca, que a gente chama uma risca, que está na rocha cá por 

baixo da rocha. Fundura Nova (14) um bocado, uma borda, que vem para 

a Fundura Nova. Buraco da Fundura Nova (15) que está aqui a 45 minutos 

para sul de Sesimbra. Mar Novo (16) onde a borda faz para o sudoeste um 

bocadinho e para lá chegar ponho a proa para sul, e na popa da barca a Estre-

la do norte por cima do torreão do Castelo, sempre a andar com o farol do 

152  Área onde o leito do mar cai abruptamente para maiores profundidades.

153  Quer dizer, se a corrente mudasse de direção e começasse a correr para sul.

154  Os anzóis ficavam longe do fundo. Apenas iam ao fundo as pedras que serviam de peso e 
calavam a arte. 

155  Nome talvez inspirado na existência de uma Igreja Protestante que existia na vila.

156  Dois morros, Alidão do Norte e Alidão do Sul, situados no cimo da serra, assim nomeados pelos 
“antigos”.

157  Rocha escura que se vê acima da areia da praia e que serve de marca para alguns mares.
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Cabo em cima de uma malhazinha que lá está, pelo mar um bocadinho, a 

pender para um lado. O fundo é a 160 braças. Antigamente largava-se aqui 

ao peixe-espada. Agora é que não há nada disso. Falhou. Bombas (17) é um 

mar depois do Canto de Água, onde a borda vai a caminho de oeste e depois 

faz isto aqui assim, a caminho do sudoeste. Fica a nordeste do Garçone, que 

é uma coroa, um alto, de pedra que está aqui a 170 braças.

ESTUDO DE CASO III – EXPRESSIVIDADES, OLHARES E GESTOS

É enorme a rivalidade com as outras pescarias, sobretudo com as 

pertencentes ao mesmo grupo tecnológico. A pesca é talvez das profissões 

mais competitivas que conhecemos: coloca face a face pessoas e grupos que 

trabalham para apanhar o peixe que, não sendo capturado pelas artes de um, 

sê-lo-á pelas de outro qualquer pescador ou companha de uma embarcação. 

Este é um imaginário clássico mas nunca superado por outro, seja pelos 

modernos procedimentos e conceitos que emergem da gestão partilhada 

dos mercados, seja por ideais e regras de preservação das espécies, etc. 

Em última análise trata-se de “matar peixe”, da “matança do peixe”, da 

“matação do peixe”, como nos dizem e lemos nos documentos de arquivo 

mais antigos. É também uma profissão que comporta um elevado risco 

para quem a pratica. Por isso as decisões de sair ao mar, lançar o aparelho, 

escolher o local onde o fazer e observar o seu comportamento enquanto 

trabalha (fase das manobras em que permanece no mar e está a pescar) são 
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muito pensadas. Individualmente, pelo arrais, mestre ou capitão, ou pelo 

coletivo, tudo depende do tipo de pesca. Estas páginas, que é uma sequência 

de fotos da companha São José da Arte-Xávega da Costa da Caparica, figura 

simplesmente alguns momentos de expetativa, quando a rede se encontra no 

mar e a ser alada: procuram-se sinais na superfície que digam da abundância 

ou da escassez do lance, se há imprevistos (ruturas no saco, por exemplo). 

Conversa-se, entretanto.

No dia 15 de outubro de 2014, Costa da Caparica, Companha São José.
Manel  (de alcunha, O Polícia) arrais de Terra em conversa com Mário 

Raimundo (dono da Arte / Patrão da Companha), que é genro do Manel. 
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No dia 15 de outubro de 2014, a companha São José, da Costa da 
Caparica.

Arrais de Terra: Manel (de alcunha, O Polícia) 
Da esquerda para a direita na primeira foto (os mesmos pescadores 

nas imagens seguintes): Carlos (à ré da embarcação a colher um cabo), Zé 
(de costas, tem óculos), Manel (o arrais, à borda do bote do lado de fora), 
Ricardo (com as mãos atrás das costas).

Fotografias de Francisco Silva
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ESTUDO DE CASO IV – AS MANIFESTAÇÕES DA EMOÇÃO 

Eduardo Pinto Xixa158 recorda, com o auxílio de um desenho da sua auto-

ria, uma peripécia com a Polícia Marítima em 2012 quando estava a pescar, 

enfatiza, “dentro da zona legal, dentro da zona legal”: tinha saído para o mar 

às quatro horas da manhã, juntamente com outro colega, que seguia noutro 

bote, rumo ao mar chamado Ribeiro do Cavalo. 

“Ele largou da Mula para noroeste, e eu larguei da Mula para 
leste. Estávamos juntos. Os barcos estavam ali juntos e as boias 
estavam ao pé uma da outra. Ele largou setecentos ou oitocentos 
metros de rede para um lado, e eu larguei trezentos ou quatro-
centos metros de rede para o outro. Às seis da manhã comecei a 
puxar a minha rede para leste, ele começa a puxar para noroeste. 
Às sete da manhã já tínhamos uma hora de alar a arte – já o barco 
do meu colega estava bem longe, ele está a puxar para um lado, eu 
estou a puxar para outro –, apareceu a vedeta da Marinha, deitou 
o barco de borracha para dentro de água com três marinheiros 
lá dentro. Nessa altura tínhamos de estar a mais de 250 metros 
um do outro. Eu tinha tirado o colete para me deitar por cima da 
proa para safar uma armadilha que estava fixe159 na minha rede. 
Pediram-me os documentos. Depois comunicaram ao Capitão 
que eu estava multado por não ter colete. Expliquei-lhes que o 
colete estava ao meu lado e que o tinha tirado para safar a arte. Já 
não me multaram por causa do colete, mas multaram-me por não 
ter qualquer barco próximo. Então como é que posso ter um barco 
ao pé de mim! O senhor está a ver aquele barco branco que está a 
puxar pela rede para lá? O barco esteve aqui, estávamos a vinte e três 
metros afastados um do outro. Ele está a puxar alguns seiscentos ou 
setecentos metros de rede, tem que afastar-se. 

158  Entrevista realizada em abril de 2013, Sesimbra.

159  Estar fixe é sinónimo de estar presa, agarrada.
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Eu chorava como uma criança pequena. Porque quando eu 
tenho razão, toca-me muito cá por dentro e eu comecei a chorar. 
E comecei a dizer que não podia ser, ele estar a multar-me numa 
coisa que eu estou legal e tudo. 

(…)
“Cheguei a casa, perdido, fui para a sala, peguei num cartão, 

desenhei o meu barco, desenhei o barco do colega que me acom-
panhou de noite para ir ao mar, desenhei as aiolas que estavam 
junto ao Ribeiro do Cavalo, desenhei o fundo do mar, os peixes, 
os covos, as armadilhas. Agarrei em mim, disse assim, Agora – foi 
depois do almoço, a vedeta está lá amarrada ao cais, fui lá dentro 
do barco, pedi aos marinheiros –, eu queria falar com o senhor 
Comandante. Entrei para uma salazita com uma mesa. Estava o 
comandante, cumprimentou-me, estivemos a beber um café. De-
pois expliquei com o desenho. Disse-me que a multa já estava 
passada, que não podia alterar pois já estava nas mãos do coman-
dante da Capitania de Setúbal. Os pescadores é que tinham de 
contestar a lei. Porque perante a lei ele tinha de multar. 

“Fui depois à Capitania e voltei a explicar, a partir do desen-
ho, o que se tinha passado: – Senhor Comandante, passou-se isto 
assim, assim, assim, tenho aqui já o desenho todo. É que se for eu a 
falar, ninguém acredita. Mas eu acho que por aqui veem que esta é 
uma lei que não pode continuar. Isto tem de acabar, esta lei. 

“O Comandante deu-me razão: - Sim senhor, você tem razão. 
Você tem é de levar este cartão seja onde for, a todos os lado a que 
for, leve o cartão. Que é para eles verem como é que as coisas são lá 
no mar. Fui à advogada da Câmara com o desenho. Ao fim de duas 
semanas veio uma carta para minha casa para eu comparecer no 
escritório da advogada: - Olhe, se não fosse o seu cartão se calhar 
você tinha de pagar uma multa. E era uma multa grande. Mas vocês 
têm de tentar resolver isso.”

Fotos de João Au-

gusto Aldeia
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ESTUDO DE CASO V – DIÁLOGOS 

Para os pescadores os procedimentos tradicionais de pesca são compatíveis 

com a preservação dos valores naturais. Respondiam aos projetos de imple-

mentação de um parque marinho com o argumento de que o decréscimo do 

peixe era causado pela contaminação das águas do Sado e da costa por an-

ti-vegetativos de origem industrial. Os cartazes das manifestações e vigílias 

realizadas em 2005 (contra a legislação do POPNA, Plano de Ordenamento 

do Parque Natural da Arrábida – que na prática criava o Parque Marítimo 

Luís Saldanha – antes e depois da sua publicação), e os lemas sob que se 

fizeram, conferem a esta posição uma aura mais alargada. O que estava em 

causa seria a economia de Sesimbra, a herança da cultura e do património 

dos pescadores e da sua comunidade: “para que não nos roubem a nossa 

identidade cultural”, “a herança dos nossos pais foi o mar para pescar e tra-

balhar” (5 de Junho); “deixem os pescadores em paz”, “o povo tem razão, 

sem pesca não há pão”, “a herança dos nossos pais foi o mar para pescar e 

trabalhar”, “Sr. Sócrates os pescadores sabem mais com os olhos fechados 

que os políticos e biólogos com eles abertos”, “senhor ministro do ambiente: 

admiro o esperto e aceito o parvo, mas detesto o parvo armado em esperto” 

(10 de Junho). O periódico O Sesimbrense acompanhou a notícia da vigília 

convocada pela Sociedade Musical Sesimbrense (Junho) com uma foto e a 

legenda “PNA é igual à morte lenta”. 

Nas palavras de António Pila160, Presidente da Associação de Armadores 

de Pesca Artesanal Local do Centro e Sul, influenciada pela suspeição e nervo-

sismo, “a malta andava a escaldar”, num gesto – os braços estendem-se como se 

empurrassem algo que se encontra na sua frente – que acompanha a afirmação, 

“nenhum pescador queria ouvir falar do Parque Marinho”. Nas sessões de es-

clarecimento e nas conversas informais o ambiente espelha uma racionali-

dade alterada: a multidão exprime-se num burburinho, há rostos zangados 

e tensos, é a gritaria que individualiza, mas também desorganiza a inter-

venção estruturada. Este é um olhar sobre uma sessão realizada em Feverei-

ro de 2001161, e vai repetir-se nas sessões do processo de Consulta Pública 

do POPNA, em Palmela, Setúbal e Sesimbra162: num meio hostil à proposta, 

em Setúbal alguém tirou o microfone das mãos do diretor do Parque Natural 

160  Entrevista a 17 de outubro de 2017. 

161  Promovida pela Liga dos Amigos de Sesimbra. Estiveram presentes o Secretário de Estado 
da Administração do Território e Conservação da Natureza (o único a levar até ao final a sua 
intervenção), um assessor do Secretário de Estado das Pescas, o Diretor do Parque Natural da 
Arrábida, o Presidente do IPIMAR, um Assessor do Ministro do Ambiente e Emanuel Gonçalves 
(ISLA) (Jornal O Sesimbrense, n.º 967, de 27-2-2001, p. 2).

162  A sessão de esclarecimento em Sesimbra realizou-se em 28 de Março de 2003. Um deputado de 
um partido político considerou o plano fundamentalista e desnecessário para um ambiente sustentável. 
Estiveram o Presidente do ICN (João Silva Costa), a Vice-Presidente do ICN (Teresa Gamito), e o 
Presidente da Comissão Diretiva do PNA (Celso Santos). Ver Jornal O Sesimbrense de 31-3-2003. 
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da Arrábida e dirigiu-se-lhe num tom intimidatório, Sei onde é que tu moras. 

Sei onde é que tu moras163. António Pila lembra-se de um pescador subir ao 

palco e gritar, batendo com uma vara num mapa do que estava pendurado: O que 

é isto! O que é isto? 

Manifestação dos pescadores e sesimbrenses em Junho de 2005. 

A comunidade piscatória foi construindo uma consciência cética e ba-

seada em notícias contraditórias sobre as artes que poderiam continuar a 

trabalhar, as áreas que seriam interditas à pesca, que aparentemente não se-

riam atenuadas ou esclarecidas164, como foi o da afirmação do Secretário de 

Estado do Ambiente que o Governo “não cederia um milímetro” (reunião 

163  O Sesimbrense de 10-4-2003. 

164  Por exemplo, a Comissão Municipal de Ambiente da Câmara de Sesimbra constatou em Fevereiro 
de 2005 que não tinham sido contempladas a maioria das sugestões de emendas que avançara 
(Reunião realizada em 4 de Fevereiro de 2005 para dar, no espaço de poucos dias, um parecer sobre 
o POPNA. Ver O Sesimbrense, 15-2-2005). Em 17 de Novembro desse ano as Câmaras de Sesimbra, 
Setúbal e Palmela entregaram no Supremo Tribunal Administrativo um pedido de impugnação ao 
POPNA, sob o fundamento que as populações não tinham sido ouvidas quanto à versão final (Jornal 
Público de 18-11-2005).

Fotos de João Au-

gusto Aldeia
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de 15 de Junho com representantes dos pescadores). Além disso, crescia a 

frustração causada por reuniões de onde saíam, diz António Pila, “com uma 

mão cheia de nada”: “quando é a conversar as coisas correm sempre bem, o 

problema é depois… Vocês tenham calma, isso não é bem assim, e não é bem 

assado”.  Apesar de reconhecer que, entretanto, melhorou a situação dos pes-

cadores, explica-a por haver menos barcos e menos profissionais matriculados 

– de centena e meia ter-se-ia passado para meia centena – logo, mais espaço 

disponível e mais artes a pescar, para aqueles que sobreviveram na profissão. 

Quer dizer, o esforço de pesca teria crescido muito (mais horas de trabalho por 

pescador e mais aparelhos de captura), o que justificaria o crescimento estatísti-

co das espécies pescadas e comercializadas em lota.

Em resultado das circunstâncias gerais de crispação que se viviam veio 

à luz do dia em 2008 uma iniciativa académica coordenada por Lia Vas-

concelos, o MarGov, Governância Colaborativa de Áreas Marinhas Protegi-

das. Propunha-se identificar “atores” desavindos, reuni-los em espaços de 

diálogo, cruzar informações, saberes, atitudes e estilos de vida e valorizar 

a identidade local165. A experiência prolonga-se atualmente no projeto de-

nominado Grupo do Mar, que reúne a Associação de Armadores de Pesca Ar-

tesanal Local do Centro e Sul, Câmara Municipal de Sesimbra, o representante 

das empresas de atividades marítimo-turísticas, um representante do Clube Na-

val, e representantes do Parque Natural da Arrábida, da Liga Portuguesa para a 

Natureza, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da DGRM. António 

Pila sublinha, “do mar é só a gente, do mar é só a gente”166. Também na frase  

“as coisas foram-se compondo” dá conta da apreciação positiva que faz, embora 

o preocupe ouvir sempre “uma zoada, que eles querem sempre mais qualquer 

coisa…”, significando o pronome pessoal na terceira pessoa um distanciamento 

afetivo, anímico, e de sentir que das propostas da classe, à exceção das saídas à 

lota, “a gente não conseguiu nada, nada”167.

165  Jornal O Sesimbrense de 31-3-2009, p. 10. Em fevereiro de 2010 Rita Sá, bióloga, fez um balanço 
positivo das sessões de trabalho – ressalvando, porém, que tinha baixado o número de presenças de 
pescadores – e considerou mesmo a possibilidade do projeto inspirar um modelo de Governância 
Colaborativa para Áreas Marinhas Protegidas (Ver O Sesimbrense 28-2-2010, página 4).

166  Isto é, no conjunto de participantes, apenas a sua Associação representa os pescadores, os que 
são “do mar”.

167  Dá como exemplo terem pedido para as artes da toneira “virem à toninha da água às lulas na altura do 
serão, a aiola vinha a remos, que não prejudica nada”. Serão é o mesmo que ensejo. É um termo usado pelos 
pescadores para designar cada um dos períodos do dia em que a pesca é mais produtiva. O serão da manhã 
vai aproximadamente das 4h.00 até ao nascer do sol. O serão da tarde medeia entre cerca das 17h.00 até ao 
sol pôr. 
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CONSIDERAÇÕES

As experiências de vida tornaram-se, nas palavras de Carlos da Maia 

crescentemente complexas, e pedem hoje que as repensemos sob uma 

“mentalidade”. Um conceito que desenvolveu quando conversava com 

cientistas e responsáveis políticos e da administração das pescas e que sin-

tetizaríamos, simplificando-o bastante, como a consciência de que o pes-

cador deve procurar preservar os recursos e ter uma constante atitude de 

diálogo. Exemplifica-o com uma descrição clara do seu método de pescar: 

lança as redes da pescada (Merluccius merluccius) de abril a setembro e, na 

altura em que esta espécie desova (de janeiro a março), trabalha com as 

do tamboril (Lophius piscatorius) de outubro a março. E argumenta que os 

antigos hábitos e ideias são neste momento desafiados, questionados, pela 

coexistência de objetivos e projetos diversos que implicam pescadores e 

instituições, cientistas e comunidades costeiras, o conhecimento científico 

e tecnológico, e o conhecimento prático e que vem dos antepassados. 

Este depoimento é de algum modo um sintoma do predomínio das repre- 

sentações das ciências e das tecnologias na nossa visão do mundo: do reco- 

nhecimento da capacidade de ambas para compreender e transformar a na-

tureza e os seres humanos, para influenciar práticas e pensamentos, do poder 

que possuem em conjunto e que é, dia a dia, reforçado pela interação cons- 

tante que desenvolvem com a sociedade e a cultura; de um conhecimento 

cujos métodos permitiriam – assim o cremos e é nessa crença que baseia a 

sua força – descrever a realidade de maneira mais explícita e confiável que 

outro qualquer, desempenhando, em consequência, um papel importante 

nos processos de fixação e legitimação de políticas; de um conhecimento 

que estende e exterioriza as perceções sensoriais e que, desejamos também 

acreditar, se aperfeiçoa ao integrar com regularidade novos dispositivos, 

noções e procedimentos, ganhando influencia nos usos sociais e na possibi-

lidade de configurar de modo inovador o trabalho. 

Deste ponto de vista a divulgação de resultados científicos traduz a pas-

sagem de um campo e comunidade de pensamento – onde se pressupõe que 

as palavras têm um sentido preciso a fim de assegurar que o que é afirmado 

é compreensível e claro aos que dele fazem parte –, para uma linguagem e 

significados mais comuns. Um caminho onde muitas vezes se abstraem as 

dúvidas e as experiências mal sucedidas e se tende a salientar as experiên-

cias bem sucedidas. O que talvez explique a perplexidade de António Pila 

quanto aos resultados que têm vindo a ser divulgados publicamente e que 

vão no sentido e atribuir sucesso aos objetivos da implementação do Par-

que. Vimos que a sua prática de pesca, tal como o testemunho dos associa-
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dos da organização a que preside, tende a levantar outras problemáticas. E 

desde logo exprime o desejo de ter na sua associação um cientista: “Estamos 

no meio do mar sozinhos. É a palavra de um biólogo contra a nossa… Eles dizem 

que há mais peixe. Mas é a voz deles, porque eu não tenho um biólogo para dizer 

se há ou não há.” 

Não ter à mão o argumento ou a ferramenta de argumentação, ficando 

só com o nervosismo, a indignação, o espanto ou a interrogação. Os estados 

emotivos são inseparáveis das experiências de vida e das formas do pensa-

mento. Parecem tornar-se mais intensos e marcar fortemente a subjetivi-

dade dos depoimentos quanto maior é o desajuste entre os pontos de vista. 

Muitos episódios desembocarão num tipo de racionalização concebida 

por Eduardo Xixa, cuja narrativa nos dá uma caracterização exemplar dos 

traços centrais de um género de experiência emotiva: a) uma conjuntura na 

qual enuncia um juízo muito crítico sobre o que está a ocorrer, b) a cons- 

ciência de que não está a ser capaz de argumentar e a comoção que se ex-

prime rompendo o controlo das faculdades conscientes (“Eu chorava como 

uma criança pequena”, “Porque quando eu tenho razão, toca-me muito cá 

por dentro e eu comecei a chorar”) e, por fim, c) a atitude funcional – de-

senhar para descrever, em lugar das palavras que não acredita serem aten-

didas, sentimento que encontra eco nas palavras da advogada: “Olhe, se não 

fosse o seu cartão se calhar você tinha de pagar uma multa.”

Mas este é um exemplo de uma situação pessoal. Naquelas em que há 

um envolvimento de uma comunidade as soluções tendem a requerer, como 

no caso do processo de implementação do Parque marinho Luís Saldanha, 

a interferência de plataformas de diálogo que sejam tidas por “isentas” ou 

“neutras” relativamente aos atores em campo. Seria a ação dos projetos Mar-

Gov e Grupo do Mar, e então teremos um perfil de experiência emotiva com 

outros traços centrais.
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NAVIOS E ROTAS MARÍTIMAS

Em ti acostam os barcos a sombra dos grandes navios do mundo

Al Berto, Mar de Leva
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Liliana Oliveira

FLUP/CITCEM

ORGANIZAÇÃO NAVAL À LUZ DAS POLÍTICAS RÉGIAS (1481-
1640). LINHAS DE TENDÊNCIAS

A problemática em discussão parte de uma investigação de aproximação 

às políticas régias sobre logística naval num período estrutural para o ex-

pansionismo marítimo português (1481-1640), e correspondente aos reina-

dos de D. João II e Filipe III. 

O projeto em causa partiu de uma abordagem estatística ao tipo e núme-

ro de medidas tomadas pelo poder central em áreas-chave para a logística 

naval, como a administração naval, construção naval, organização naval e 

homens do mar. 

Contextualmente, vivia-se um período de crescente poder naval em que 

a afirmação do poder das entidades políticas decorria, essencialmente, da 

capacidade de domínio de espaços marítimos. O mar era, assim, elemento 

de consolidação imperial, e que exigia uma gestão concertada, coerente e 

centralizada a nível da sua logística naval, pois dela dependia a realização e 

sucesso das transações comerciais. 

Na diacronia, focos de tensão resultaram em disputas e conflitos entre 

potências europeias, norteados por interesses de outras entidades rivais. 

Neste cenário, medidas de defesa são aplicadas no sentido de salvaguarda 

da exclusividade marítima e das rotas estabelecidas. 

É neste contexto, que nos propomos discutir sobre essas políticas régias 

que possam vir a ser identificadas sobre a organização naval, com observação, 

em particular, para a evolução das linhas de atuação em consonância com os 

desafios e os contextos temporais. Desta forma, é nossa finalidade, em limite, 

compreender se existiam específicas linhas de tendência, e se sim, se essas 

atuações interferiram no sucesso ou insucesso da empresa expansionista. 

ORGANIZAÇÃO NAVAL: ARMADAS (APRESTO, APROVISIONAMENTO 

E FINANCIAMENTO)

Falar de organização naval implica considerar os contingentes quer na-

vais quer humanos que compunham as frotas e carreiras marítimas, bem 

como os mecanismos que garantiam o funcionamento deste sistema e as 

ações de defesa e de preparação de armadas. 

Entre 1481 e 1640, a produção legislativa incidiu sobre a organização 

de armadas específicas, com normativas para o apresto de armadas, 
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aprovisionamento de tripulações e organização de viagens, com incidên-

cia em matéria de defesa naval, que posteriormente será analisada.

Gráfico 1. Diplomas régios relativos à organização naval 

Fonte - OLIVEIRA, 2015: 94

A constituição de armadas mercantes e de defesa marcaram, em grande 

número, as deliberações promulgadas por Filipe II e Filipe III. Com maior 

incidência percentual de diplomas recenseados, Filipe II, com um total de 

35 deliberações, regulamentou acerca do apresto de armadas para a Índia e 

Malaca e sobre o apresto e apetrechamento de armadas de socorro a estes 

espaços. Em 1605 outorgava uma Carta a D. Pedro de Castilho sobre o con-

tracto de apresto das naos da India e Malaca e a que agora corre Jorge Ruiz 

Solis168 e uma Carta para o Vice-Rei de Portugal, o Bispo Dom Pedro de Cas-

tilho acerca da armada de três galeões com gente de guerra e mar que deve 

partir para Malaca levando como General Alvaro Carvalho169, e em 1606 uma 

Carta (…) para o vice-rei e inquisidor-geral, bispo D. Pedro de Castilho, sobre o 

apresto das naus da India170, e (…) para D. Estevão de Faro sobre o apresto dos 

galeões da India que hão-de ir de socorro àquelas partes171.

168  BA, 51-VIII-7, fl. 209.

169  BA, 51-VIII-6, fl. 18

170  BA, Copiador de cartas d’El Rey para o bispo D. Pedro de Castilho vice-rei de Portugal e inquisidor-
geral, 1606, fl. 175v.  

171  BA, Copias das cartas d’El Rei para vários vice-reis de Portugal e outras pessoas, nº 181, fl. 198. 
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Política semelhante continuou Filipe III, ao deliberar sobre armadas para 

a Índia e em seu socorro, bem como sobre o aprovisionamento de gentes e 

organização da navegação para estas partes, num total de 32 deliberações. 

A constituição de armadas para as Ilhas e de apresto de embarcações para 

a Índia, foram preocupações de Filipe I, num total de 3 casos registados, e 

que se integra num processo de afirmação do seu poder em contexto de 

transição dinástica. 

D. Manuel deliberou cerca de 12 normativas centradas em questões de 

atribuição de serviço em armadas, nomeação de capitães e concessão de 

dinheiro para financiar despesas de armadas. O Regimento dado por D. Ma-

nuel I a Garcia de Melo para governar a armada em que ia como capitão em 

Safim172, de 1505, a Carta de D. Manuel I para Henrique Bettencourt mandan-

do-o servir em África, juntamente com cinco homens, na armada de que era 

capitão-mor o duque de Bragança173, de 1509, e o Alvará de D. Manuel I para se 

entregarem 150 cruzados a Francisco Fernandes para parte de despesa do soldo 

da galé que ia para o estreito174, são disso exemplo.

Para os restantes reinados, a constituição de armadas de defesa foi a prin-

cipal preocupação a regulamentar. D. João II promulga a primeira referência 

ao apresto de embarcações com a finalidade de combate ao inimigo corsário 

francês, com o Mandado da Rainha à Câmara de Lisboa para, de concerto com 

o conde de Monsanto, arrestar logo 3 ou 4 navios dos maiores e mais veleiros 

e tê-los prontos para armar contra certo João Bretão, corsário francês175. A or-

dem passava pelo apresto de três ou quatro navios, que fossem os maiores 

e os mais velozes, devidamente apetrechados com homens, armas e manti-

mentos para irem em direitura ao porto de Cascais, onde se encontrava a ar-

mada de João Bretão, a fim de tornar segura a entrada de navios estrangeiros 

no Reino176. 

Embora se conheço normativas para o reinado de D. João III, através de 

estudos locais como de Amélia Polónia ou Amândio Barros, como é o caso 

da normativa de 1552 que proibia a navegação para o “ponente” na sequên-

cia dos ataques corsários franceses, nenhuma deliberação neste sentido se 

regista entre o universo documental reunido177.

172  ANTT, CC, P. I, mç. 5, nº 28.

173  ANTT, CC, P. I, mç. 7, nº 95.

174  ANTT, CC, P. I, mç. 4, nº 78.

175  MARQUES, 1988: III, 278-279. 

176  MARQUES, 1988: III, 279. 

177  BARROS, 2015: 177.
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O apresto das armadas das Ilhas178 e da Costa179  e de outras em resposta 

a notícias de avistamento de armadas corsárias dominaram os reinados de 

D. Sebastião e D. Henrique180, num total de 7 deliberações apuradas. A nor-

malização de artilharia a bordo é regulamentada, seguindo uma política de 

defesa das embarcações181.

Durante o período filipino, a concorrência holandesa no Brasil e os pro- 

blemas referentes à Rota do Cabo implicaram um reforço das medidas 

defensivas por parte de Filipe II. Em 1605 enviava uma carta ao vice-rei 

da Índia onde tomava conhecimento e procurava dar resolução ao estado 

lamentável em que se encontrava a navegação da Carreira da Índia182. Um 

ano depois, pelo Alvará que proíbe seguirem embarcações para as Conquis-

tas, antes da partida das naos da India183, estipulava que a partida das frotas 

particulares deveriam ser simultâneas às reais, de forma a receberem escol-

ta das armadas de defesa. Assegurar os contingentes humanos necessários 

para o aprovisionamento das embarcações da Carreira da Índia poderá jus-

tificar a promulgação desta medida, à falta de contingentes para integrar 

as tripulações. Daí também a aplicação de penas por incumprimento dos 

recrutamentos para a Índia. 

Compreensivelmente, nota-se, nestes reinados, a prevalência de medi-

das tomadas para a Carreira da Índia. A importância que a Rota do Cabo 

assumia para as finanças do Reino e o envolvimento direto da Coroa na 

sua organização legitimam esse predomínio184. Contudo, a partir do reinado 

de Filipe II surgem com maior insistência as referências ao Brasil, numa 

conjuntura de fragilidade desta carreira, em consequência da forte concor-

178  Carta de Poder e alçada dada por D. Sebastião a Pero Correia de Lacerda, capitão-mor da armada das 
ilhas (MATOS, 1990: 41-42); Regimento dado por D. Sebastião a Pêro Correia de Lacerda, capitão-mor 
da armada das ilhas (MATOS, 1990: 31-39); Provisão dada por d. Sebastião a Pero Correia de Lacerda, 
capitão-mor das armadas das ilhas (MATOS, 1990: 27-29); Regimento dado por D. Sebastião a Pero 
Correia de Lacerda, capitão-mor das armadas das ilhas (MATOS, 1990: 15-25).

179  Regimento dado por D. Henrique a Pero Correia de Lacerda, capitão-mor da armada da costa 
(MATOS, 1990: 53-57).

180  Ao longo da nossa análise, os reinados de D. Sebastião e de D. Henrique serão discutidos em 
simultâneo por uma questão metodológica que o trabalho prévio elaborado assim exigiu. As fontes 
documentais observadas, em particular os índices das chancelarias régias, apresentavam estes reinados 
em conjunto, não definindo datas, pelo que se optou por uma análise em conjunto. No entanto, temos 
consciência de que o período governativo de D. Sebastião durou 21 anos (marcado por períodos de 
regência de D. Catariana e de D. Henrique), e que sobre ele cairá a maior percentagem da produção 
legislativa verificada, face aos 2 anos de governação de D. Henrique.  

181  Regimento pelo qual se ordena o modo em que haviam de andar providos e armados os navios de 
meus vassalos que navegassem para lugares de meus Reinos e senhorios e fora deles. (FEREIRA, 1967: 
335-360). Este tópico será retomado posteriormente quando se falar de corso e defesa naval. 

182  Carta d’el rei em 4 de Fevereiro de 1605 ao Viso Rei que tem chegado a lamentavel estado a navegação 
da Carreira da India por se achar infectado de muitos navios dos rebeldes holandeses convinha tomar-
se de diferente resolução sobre a nomeação das capitanias mores das naus da India, não havendo mais 
respeito do que a bravura e capacidade pessoal: faz algumas nomeações, regula algumas propostas e põe as 
condições com que os outros hão de ser consultados (BA, 51-VIII-6, fl. 33v).

183  AR, LR, L. 1603-1612, p. 151. 

184  Vd: COSTA, 1997; BOXER, 2012; MATOS, 2003, 1994; GUINOTE, FRUTUOSO E LOPES, 1998. 
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rência holandesa185. O envio de armadas em socorro do Brasil e a obrigato-

riedade de navegação em conjunto para os navios que rumavam ao Brasil186 

foram as diretivas aplicadas às armadas com esse destino. Com Filipe III, 

esta propensão mantém-se, e exemplo é a atribuição de mercês àqueles que 

embarcassem nas armadas do Brasil187. Por esta forma, o monarca garantia a 

integração, continuidade e defesa da Carreira do Brasil. Esta ação régia não 

aparece isolada, mas integrada numa conjuntura que a justifica e que com-

preende um período de debilidade e carência de contingentes humanos para 

a composição das frotas, quer por falta de atração, quer por fugas aos recru-

tamentos188. Neste contexto, uma produção legislativa concertada é tomada 

com o intuito de controlar e garantir gente de navegação. A promulgação do 

Regimento sobre a matricula da gente da navegação deste Reyno, officiaes de 

fabrica de nauios carpinteiros e Calafates, condestables, bombardeiros, cordoei-

ros que Sua Magde manda que se use na forma nelle declarada de 1626 é disso 

exemplo. 

A garantia de continuidade de uma carreira ou de uma viagem marítima 

estava dependente da existência de um suficiente contingente humano para 

a composição das tripulação das armadas. Para conhecimento dos contin-

gentes disponíveis no Reino havia que contar, identificar e localizar esses 

contingentes humanos e navais. D. Manuel, em 1515, promulgava a Memória 

do número de naus de guerra, mercantis e de artilharia189 e em 1631, Filipe III 

emitia uma Carta régia sobre o número de naus e gente que hão-de ir no ano 

corrente à Índia190. O censo naval de 1552, ordenado por D. João III, integra 

também este tipo de medidas.

Medidas de recenseamento dos homens de navegação que compunham 

as frotas foram igualmente tomadas, evidenciando o reconhecimento da 

dependência da coroa, desses indivíduos, à falta de contingentes humanos 

estáveis. Filipe III deliberou neste sentido, ao emitir, em 1623, o Despacho 

de 25 de Janeiro (…) do Conselho da Fazenda, sobre assentamento da gente que 

vai nas naus da India e fiscalização respectiva191. Em 1632, o mesmo monar-

ca determinava por carta régia o assentamento da gente que ia nas naus da 

Índia192.

185  Para aprofundamento vide: MURTEIRA, 2006; COSTA, 2002. 

186  Carta régia sobre navegarem juntos os navios do Brazil, 1631 (BA, 51-X-1); Carta régia de 10 
de Novembro de 1631. Navios do Brasil naveguem em frota (Ius Lusitaniae, Collecção Chronologica da 
Legislação Portugueza – 1627-1633, ano 1631, p. 229).  

187  Carta régia de 6 de Março de 1638. Mercês às pessoas que se embarcarem na Armada do Brasil e pena 
aos despachados com essa condição que deixarem de se embarcar (Ius Lusitaniae, Collecção Chronologica 
da Legislação Portugueza - 1634-1640, ano 1638, p. 146). 

188  Vd: POLÓNIA, 2015: 212-213; OLIVEIRA, 2015: 113-127.

189  ANTT, CC, P. I, mç. 17, nº 99. 

190  BA, Governo de Portugal, 1631, fl. 87v. 

191  Ius Lusitaniae, Collecção Chronologica da Legislação Portugueza - 1620-1627, ano 1623, p. 22.

192  BA, Governo de Portugal, 1632, fl. 44v.
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Deliberações acerca do recrutamento de gentes de mar tiveram maior 

incidência nos reinados de Filipe III, com o registo de 14 normativas, e no 

reinado de Filipe II, que promulgou cerca de 8 deliberações. 

No período de domínio filipino, os diplomas produzidos procuraram 

regulamentar, quer os procedimentos de recrutamento geral de homens do 

mar, quer os procedimentos a ter para a constituição de armadas específi-

cas. O geral, estrutural, e o casuístico, coexistem, entre as medidas tomadas 

neste período. Pelo contrário, no período manuelino parecem prevalecer 

ordens de serviço, entregues a indivíduos, para o desempenho de funções 

específicas.

O abastecimento e financiamento de armadas foram outras áreas de in-

tervenção sobre a qual a coroa emitiu números diplomas. D. Manuel, D. Se-

bastião e D. Henrique, e Filipe III193 regulamentaram o abastecimento e a 

compra de géneros alimentares, como a carne, biscoito e água. Especifica-

mente sobre o financiamento das armadas apenas Filipe III deliberou, sen-

do 7 os diplomas registados, todos referentes ao arrendamento de direitos 

sobre as naus da Índia a particulares, à relação dos custos das armadas da 

Índia, e aos danos provenientes do arrendamento por contrato das armadas 

da Índia. 

193  Para D. Manuel e Filipe III registou-se 1 deliberação para cada monarca e para D. Sebastião e D. 
Henrique, 2 deliberações. 
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ORGANIZAÇÃO NAVAL: CARREIRAS MARÍTIMAS

A regularidade das rotas comerciais era parte integrante da afirmação do 

poder de uma potência marítima e esta somente se assegurava através de 

uma gestão naval consolidada. 

GRÁFICO 2. PRODUÇÃO LEGISLATIVA SOBRE CARREIRAS MARÍTI-

MAS

Fonte - OLIVEIRA, 2015: 103

 

Falar de logística inerente à organização das carreiras marítimas pres-

supõe abordar problemáticas em torno da carga e descarga das embarcações, 

dos fretamentos e do seu aprovisionamento. Entre os diplomas identifica-

dos constata-se uma maior incidência sobre estas matérias no período de 

Filipe II, com o registo de 15 normativas. Em oposição, surgem os restantes 

reinados em que os dados apurados remetem para 5 diplomas atribuídos a 

D. Manuel, 3 para os reinados de D. Sebastião e D. Henrique e 1 deliberação 

para os reinados de D. João III e 1 para o reinado de Filipe I. 

As significativas perdas navais, com repercussões nas remessas comer- 

ciais, foram preocupações de Filipe II e Filipe III. Uma conjuntura de ameaça 

corsária holandesa, que colocava em causa o domínio português, explica a 

promulgação de 2 deliberações no reinado de Filipe II e 4 no reinado de Fil-

ipe III sobre esta matéria. 



128

A ciência e técnica náutica foram objeto de atenção em diplomas régios, 

nomeadamente no que diz respeito à elaboração de cartas de marear e à 

calendarização das viagens marítimas. Do cômputo geral, registaram-se 5 

deliberações distribuídas pelos reinados de D. Manuel, de D. Sebastião e 

D. Henrique, Filipe I e Filipe II. Com o mesmo número de deliberações, 

D. Sebastião e D. Henrique e Filipe II deliberaram sobre a vida a bordo, 

com regulamentações em torno dos agasalhos e dos serviços a desempenhar 

nas carreiras marítimas, em concreto da Índia. Os numerosos regimentos 

atribuídos individualmente aos capitães das viagens e oficiais de navegação, 

aquando da constituição de uma determinada frota ou armadas, poderão 

justificar este número reduzido de diplomas.

Da análise realizada, parece evidente uma intervenção régia que deve ser 

compreendida em função das contingências e das conjunturas. Esta reali-

dade é aclarada quando procedemos a uma distribuição das deliberações pe-

las respetivas carreiras marítimas, como se pode ver pelo gráfico 3. Sobre a 

Rota do Cabo concentrou-se o maior número de diplomas régios, pelo papel 

que assumia nas finanças do Reino e por ser administrada exclusivamente 

pela Coroa, até aos anos de 1570, e por ser a de maior complexidade técni-

ca. Em oposição, o Brasil surge apenas como objeto de deliberações numa 

fase de fragilidade e necessidade de defesa face às pressões holandesas, o 

que igualmente justifica deliberações referentes a Malaca, em períodos de 

ataque pelos holandeses. 

GRÁFICO 3.  PRODUÇÃO LEGISLATIVA – DISTRIBUIÇÃO DAS CAR-

REIRAS MARÍTIMAS

Fonte - OLIVEIRA, 2015: 105
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ORGANIZAÇÃO NAVAL: FROTA NAVAL

O corso e o contrabando exigiram a aplicabilidade de ações de defesa e de 

salvaguarda da exclusividade marítima. O poder central não ficou alheio a 

esta realidade e cerca de 65 diplomas foram produzidos sobre defesa naval. 

GRÁFICO 4. DELIBERAÇÕES REFERENTES À FROTA NAVAL

Fonte - OLIVEIRA, 2015: 108

Através de uma distribuição por reinados ficamos a saber que Filipe III 

agrupa o maior número de deliberações, cerca de 38, seguindo-se Filipe 

II com 18 diretivas promulgadas, e D. Sebastião e D. Henrique com 9 dis-

posições normativas. A pressão exercida no Oriente pelos ingleses e, poste-

riormente, pelos holandeses, a par do Império Otomano, legitimam as ações 

tomadas. Contrariamente àquilo que a bibliografia descreve sobre a gover-

nação de D. João III, tendencialmente concentrada em questões de defesa 

naval194, as conclusões a que se chega denunciam uma escassa produção leg-

islativa neste domínio – pelo menos a registada nos arquivos centrais, em 

que focamos a nossa pesquisa e levantamento documental. 

D. Sebastião e de D. Henrique deliberaram somente sobre a constituição 

das armadas das Ilhas e da costa. A necessidade de proteção dos navios que 

escalavam nos Açores incitou à criação das armadas das ilhas. Por esta altu-

ra, os Açores eram a placa giratória das rotas marítimas ao contactar com o 

Atlântico Sul, África, e com o Oriente e Extremo-Oriente, e, assim, servir de 

194  Para aprofundamento desta questão vd.: FERREIRA, 1995 e Buescu, 2008. 
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escala de ligação. Estas contingências despertaram a atenção do poder cen-

tral para a salvaguarda destes espaços, facto de que a produção legislativa é 

prova195. 

As armadas das Ilhas tinham como primeira função navegar em volta das 

Ilhas, com o intuito de assegurar o domínio dessas águas, visto serem zo-

nas de passagem das embarcações vindas das rotas marítimas, como estabe-

lece os regimentos deferidos por D. Sebastião. “(…) e como os ditos nauios 

forem prestes e o tempo uos der lugar partireis; e como sairdes de mar em 

fora vos hireis às Berlengas, e por uos eis em quarenta graos, e dahi farei 

voso caminho ao loeste direito a Ilha Terceira e ireis sempre pelos quarenta 

graos em tal ordem que não passeis delles nem descayaes de trinta e nove 

porque por este dito caminho parece que deue de uir qualquer não ou naos 

da India que forem passadas das Ilhas, pera cá, e quando assi fordes leuareis 

em vossa conserva e debaixo de vossa capitania e defensam quaisquer naos 

que do porto desta cidade convosco quiserem hir”196. No porto de Angra e 

no porto da Ilha do Corvo deveriam tomar, junto do Corregedor, as diligên-

cias sobre o avistamento de navios corsários, a fim de os combater. “(…) se 

por auer nouas de cossairos lhes parecer meu serviço meter se na tal não 

ou naos algua gente, e artilheria allem da que tiuerem metam a que lhe bem 

parecer e as façam prouer da que mais ouuerem mister pera sua defensam, 

e segurança”197. 

 A armada da costa detinha as mesmas obrigações e funcionalidades 

que a armada das Ilhas, porém aplicadas à defesa da costa do Reino. O Reg-

imento dado por D. Henrique a Pero Correia de Lacerda, capitão-mor da arma-

da da costa198 de 1578 é o único que regula sobre a armada de costa. Uma 

dessas armadas de costa saía de Lisboa com destino à Ribeira de Peniche 

onde, junto do Capitão da Fortaleza, obteria informações acerca dos navios 

corsários avistados, a fim de os perseguir. “(…) ei por meu seruiço que vades 

correndo a costa e não abaixeis das berlengas para baixo snão quando ti-

uerdes outro recado em contrario ou noua de hauer cossarios ate ao cabo de 

espichel porque tendo a os vireis demandar ate o dito Cabo e das Berlengas 

andareis correndo e guardando a costa de Portugal conforme os auisos que 

tiuerdes de cossairos, que ande ondear nela, e necessidade que ouuer de ser 

guardada”199.  

As investidas piratas e corsárias justificam a promulgação de leis estru-

turantes para a defesa, como foi a Lei de como ham de ir armados os navios 

195  Para um estudo mais aprofundado desta questão vd: BARROS, 2009: 341-378; MENEZES, 1998: 
721-740. 

196  MATOS, 1990: 31.

197  MATOS, 1990: 32.

198  MATOS, 1990: 53-57.

199  MATOS, 1990: 54-55.
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que destes reinos navegarem200 de 1557, inclusa no Regimento pelo qual se 

ordena o modo em que haviam de andar providos e armados os navios de meus 

vassalos que navegassem para lugares de meus Reinos e senhorios e fora deles 

(1571)201 e o Alvará [que] prescreve o modo de andarem armados os navios202 

de 1621.  

A Lei de como ham de ir armados os navios que destes reinos navegarem 

(1571) foi redigida para comutação de uma provisão de 1557, por se saber 

do incumprimento em que imporia, continuando a provocar grandes danos, 

não sabendo se redigida no reinado de D. João II. 

O reforço da segurança das embarcações era a principal finalidade des-

ta lei e, neste sentido, regulamenta sobre a obrigatoriedade de artilharia a 

bordo e sobre a logística interna das embarcações. Verifica-se o estabele- 

cimento de uma relação entre a tonelagem da embarcação e a tripulação a 

bordo, ao determinar que, por cada dez toneladas, uma embarcação traria 

2 homens. Por esta disposição, uma embarcação de 200 toneladas traria a 

bordo cerca de 40 homens203. 

O uso de artilharia a bordo passa a ser obrigatório e a sua inclusão nas 

embarcações estava dependente das respetivas tonelagens, perfazendo uma 

intervenção régia na gestão espacial dos contingentes navais. Os navios en-

tre as 25 e as 60 toneladas trariam uma roqueira, um passamuro, três berços, 

um quintal de pólvora, dez lanças ou piques e quatro arcabuzes aparelha-

dos. Entre as 60 e as 100 toneladas, as embarcações teriam a bordo uma 

roqueira, dois passamuros, seis berços, um quintal e meio de pólvora, vinte 

lanças ou piques e seis arcabuzes aparelhados. Os contingentes das 100 às 

150 toneladas levavam duas roqueiras, dois passamuros, seis berços, dois 

quintais de pólvora, dez lanças, doze piques e oito arcabuzes aparelhados. 

As embarcações das 150 às 200 toneladas necessitavam de três roqueiras, 

dois passamuros, seis berços, dois quintais e meio de pólvora, quinze lanças, 

quinze piques, dez arcabuzes aparelhados e os dardos que pretendessem. Às 

embarcações com 200 toneladas ou mais era atribuído três roqueiras, três 

passamuros, oito berços, três quintais de pólvora, vinte lanças, vinte piques, 

doze arcabuzes aparelhados e os dados que quisessem204. 

Os navios de mercadorias menores, como o sal, a fruta, a madeira, a sar-

dinha e outro pescado, que não atingiam mais de 30 toneladas estavam ex-

cluídos da obrigação de artilharia a bordo, por se considerar que não esta-

vam sob ameaça corsária. Contudo, tal diligência não se aplicava aos navios 

200  CORREA, 1816: 166-194.

201  FERREIRA, 1967.

202  AR, Legislação Régia, L. 1620 - 1627, 57-60.

203  FERREIRA, 1967: 338; CORREA, 1816: 167. 

204  FERREIRA, 1967: 338; CORREA, 1816: 167-168. 
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saídos dos portos do Algarve, com destino a Arguim ou à costa da Berbéria 

para o transporte de pescado, que não chegando às 30 toneladas, seguiam as 

mesmas diretrizes de inclusão de artilharia que as embarcações de mercado-

rias com tonelagens superiores205.  

As penas para o incumprimento de uso de artilharia a bordo estavam pre-

vistas e consistiam no pagamento de quantias monetárias ou o degredo. Aos 

senhorios e mestres das embarcações, que navegavam para a Flandres ou 

outros locais fora do Reino, eram aplicadas penas de 100 cruzados e aos que 

navegavam pelo Reino uma pena de 5 cruzados. Para o degredo no Brasil 

incorriam os mestres dos navios que seguissem sem despachos ou certidões 

que certificassem o uso de artilharia a bordo206. 

Pela lei de 1571 verifica-se um controlo à navegação ao se instituir uma 

matrícula das embarcações que saissem de qualquer porto de mar do Reino. 

Aquando da partida, o Provedor dos Armazéns do Reino, os capitães e al-

caides-mor, o Corregedor da comarca, o Juiz de fora e os ouvidores deviam 

ser informados dos navios que partiam, indicando o porto de origem e de 

destino, a sua tripulação, tonelagem e artilharia. O nome da embarcação, 

o seu senhorio e mestre eram outras informações que deviam constar na 

matrícula realizada. O mesmo processo seria retomado aquando da volta da 

embarcação207. 

A diretiva de restrição do acesso de navios estrangeiros ao comércio em 

Cabo Verde, São Tomé, Brasil e Ilhas, denuncia uma tentativa de continui-

dade de uma política de mare clausum. “(…) ei por bem, e mando que daqui 

em diante se não possam fretar, nem carregar mercadorias pera São Tomé, 

Caboverde, Brasil, e Ilhas, nem pera quaesquer outras partes de meus reinos 

e senhorios, salvo em navios Portugueses, avendoos nos lugares e portos, 

onde se os fretamentos fizeram, e ouver as mercadorias”208. Como penal-

ização desta diretiva estava o pagamento do dobro do montante do freta-

mento das mercadorias e outras coisas carregadas pelos navios estrangei-

ros209. A mesma política de defesa e exclusividade comercial às embarcações 

nacionais era descrita pela Provisão de 19 de Fevereiro de 1569. Sobre as ar-

queações de naos e navios210, ao proibir a venda de embarcações a indivíduos 

não nacionais. “Querendo algumas pessoas vender suas naos, ou navios, o 

poderão fazer ás pessoas naturaes de meus Reinos, e Senhorios, e não para 

fóra delles; com tal declaração, que antes de se fazerem as escrituras das taes 

205  FERREIRA, 1967: 342-343; CORREA, 1816: 172-173.

206  FERREIRA, 1967: 341; CORREA, 1816: 169-170.

207  FERREIRA, 1967: 339-340; CORREA, 1816: 168-169. 

208  FERREIRA, 1967: 343. 

209  FERREIRA, 1967: 343-344; CORREA, 1816: 147. 

210  Ius Lusitaniae, Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes, tomo III, p. 355-362. 
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vendas, o faráo a saber, sendo nesta Cidade, ao Provedor dos meus Arma-

zens; e sendo fóra della, aos meus Officiaes das Cameras dos lugares, onde 

os Vendedores forem moradores, para no livro, que há de haver na Camera 

de cada hum, no assento de tal não, ou navio, se fazer declaração da pessoa, 

ou pessoas, que comprarão, e em que tempo, para as taes pessoas ficarem 

obrigadas a dar razão dos taes navios, e se apontarem cada anno”211. 

Do ponto de vista das condições de navegação há uma regularização do 

calendário das partidas e o estabelecimento da navegação em conserva, para 

salvaguarda e segurança das embarcações, para as rotas africanas e brasilei-

ras212. 

Por outro lado, de algumas normativas da Lei de 1571 é compreensível 

a presença de uma política de fomento à construção naval, não só de novas 

embarcações, como da construção de tipologias navais definidas. Assim, os 

navios contruídos entre as 60 e 150 toneladas auferiam um prémio de 50 

reais por tonelada e àqueles com dimensões entre as 150 e as 400 toneladas 

era atribuído a quantia de 250 reais por cada tonelada. Como atesta a fonte, 

“auendo respeito a serem os taes Galeões mais temidos dos imigos, e po-

derem seruir com maior seguridade no comércio e na navegação de meus 

vassalos”213, o galeão era a tipologia naval privilegiada para construir, pela 

sua capacidade defensiva. 

Em 1621, as deliberações anteriores não estavam a ser cumpridas e obri-

gam Filipe III a promulgar o Alvará [que] prescreve o modo de andarem ar-

mados os navios214. Seguindo as diretrizes da Lei de 1571, Filipe III intervém 

essencialmente sobre o controlo da navegação, atribuindo aos seus repre-

sentantes administrativos mais poderes neste sentido. O Provedor dos Ar-

mazéns e da Armada do Reino estava obrigado a visitar as naus que partiam 

de Lisboa, de forma a garantir que seguissem bem apetrechadas. O favore-

cimento do carregamento das embarcações melhor apetrechadas em detri-

mento de outras pretende reforçar essa intenção e já referida na Lei de 1571. 

Entre a produção legislativa, certos diplomas regulamentaram sobre a 

aquisição de embarcações, a arqueação e tipologia, e tripulação, embora 

numa proporção numérica inferior face às deliberações analisadas anterior-

mente. A referência a 3 deliberações sobre a aquisição de navios, 1 normati-

va acerca da arqueação e tipologia, bem como para tripulação, denunciam a 

promulgação deste tipo de normativas em contextos de necessidade. 

211  Ius Lusitaniae, Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes, tomo III, p. 359.

212  FERREIRA, 1967: 354.

213  FERREIRA, 1967: 351. 

214  Para uma melhor compreensão dos contingentes navais no período filipino ver: FONSECA, 
2012.
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As políticas de fomento de construção por D. Sebastião, bem como o 

incremento de uma política protecionista das embarcações, por meio das 

medidas adotadas, não justificou um aumento dos fretamentos por parte 

da Coroa, como se constata pelo gráfico 4. Tal só comprova, que a par de 

todo o reforço de consolidação e domínio dos pertences navais, a frota na-

val e, consequentemente, as armadas estavam dependentes dos fretamen-

tos privados, registados em livros notariais, que não fizeram parte da nossa 

abordagem de investigação. 

CONCLUSÃO 

Em suma, parece claro que a intervenção régia esteve em consonância 

com as necessidades e desafios conjunturais, o que lhe dá um caráter rea-

tivo. Ao contrário de um planeamento e da concretização de medidas de 

continuidade, através de uma política concertada e coerente, o que se in-

daga é uma descontinuação na política régia e uma falta de planeamento na 

intervenção a empreender. 

Contudo, a Coroa assumiu uma atitude pró-ativa em determinados con-

textos, que se mostrava assertiva, ao tentar incentivar ou punir agentes par-

ticulares, o que porventura justifica o sucesso da empresa expansionista. O 

fomento à construção, com a atribuição de isenções e prémios pecuniários, 

e as medidas de captação e salvaguarda de contingentes humanos para as 

carreiras náuticas, são exemplos dessa intervenção. 

Entre a produção legislativa compreende-se que a defesa naval norteou 

todo o período em estudo, da qual o número de diplomas promulgados dão 

prova. 

Por outro lado, existem circunstâncias em que é difícil indagar se os 

maiores investimentos legislativos se devem a pressões conjunturais, ou se 

estão de acordo com uma distinta atitude política que passa por um Estado 

mais regulador e interventivo. 
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A NECRÓPOLE DO LARGO DA IGREJA (SARILHOS GRANDES): 
EVIDÊNCIAS BIOARQUEOLÓGICAS DE CONTATO ENTRE
PORTUGAL E O NOVO MUNDO

SARILHOS GRANDES: ELEMENTOS DA HISTÓRIA LOCAL 

Sarilhos Grandes localiza-se na margem esquerda do Tejo, na freguesia 

com o mesmo nome, pertence ao concelho do Montijo (antiga Aldeia Gale-

ga do Ribatejo) no distrito de Setúbal. A primeira referência conhecida so-

bre Sarilhos Grandes remonta a 1304 e está relacionada com moinhos de 

maré (Pimentel, 1908; Graça, 1989). Sarilhos Grandes inseria-se no vasto 

território da Ordem de Santiago sobre a qual existe informação nas visi-

tações da Ordem. A 16 de Agosto de 1390, foi concedido pelo Bispo de Lis-

boa, D. João Aires, a pedido da população de Sarilhos Grandes, autorização 

para a edificação de uma ermida e de um cemitério (Dias, 2000, Dias, 2005). 

Ainda segundo este autor, posteriormente, em 1502, o Mestre da Ordem de 

Santiago, D. Jorge, confirma a consagração do espaço da Igreja de S. Jorge e 

do respetivo cemitério.

Sarilhos Grandes foi uma povoação com pessoas ilustres, que tinha seu  

juiz e vereador, reveladores da sua importância. Os seus rendimentos provin-

ham das marinhas, vinhas e pinhais. A povoação encontra-se no extremo do 

concelho e tinha diversas quintas (Quinta da Espinhosa, Quinta das Focadas 
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e Quinta da Lançada) com edifícios de arquitetura gótica (Almeida,  2004).

No princípio da Idade Moderna, Sarilhos Grandes possuía uma relação 

muito próxima com a casa real, nomeadamente com D. Manuel I. Na vis-

itação de 1512 e 1534, a Ermida da Nossa Senhora da Piedade foi descri-

ta pelos visitadores como uma capela anexada a norte à Igreja de S. Jorge, 

mandada erguer por João Cotrim. Na realidade, a Ermida de Nossa Senhora 

da Piedade corresponde ao panteão da família Cotrim. Foram aí sepultados 

João Cotrim que desempenhou diversos cargos relevantes durante o reina-

do de D. Manuel I, nomeadamente Corregedor dos Feitos Crimes da Corte, 

Desembargador do Agravo da Casa da Suplicação e membro da Comissão de 

Revisão das Ordenações e da reforma dos Forais; e Rui Cotrim de Castan-

heda, fidalgo da Casa de D. Manuel I, capitão da segunda armada de Vasco 

da Gama à Índia. (Ministério da Agricultura Comercio e Pescas ,1982-1983, 

1988, 1990).

A descrição de Sarilhos Grandes na Corografia Portuguesa (Costa, 1706) 

descreve uma povoação em declínio, mas que fora outrora opulenta.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO

A necrópole do Largo da Igreja, em Sarilhos Grandes, foi escavada em 

2007, no âmbito de uma empreitada da SIMARSUL, Grupo Águas de Portu-

gal. A escavação arqueológica foi realizada nas Zona Especial de Protecção 

(ZEP) da Igreja de S. Jorge e Ermida Nossa Senhora da Piedade.

A intervenção arqueológica incidiu em 25m2, na área de afetação direta, 

tendo sido exumados 21 enterramentos em posição primária e seis ossários 

(Pereira et al., 2008).

A estratigrafia encontrava-se muito perturbada pelas diversas infraestru-

turas observadas no subsolo, que destruíram contextos arqueológicos (Fi- 

Mapa 1

Localização de Sarilhos 

Grandes.
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Fig. 1

Corte estratigráfico 

com os vários níveis de 

pavimentos. 2007. 

Foto Paula Pereira

Fig. 2

Foto geral da escavação 

arqueológica. 2007.

Foto de Paula Pereira

gura 1). No entanto, registaram-se diversas fases de pavimentação do local 

relacionadas com a reutilização sucessiva do espaço de necrópole.

Os indivíduos foram inumados em sepulturas, tipo covacho escavadas 

nas Areias de Santa Marta e constatou-se, durante a escavação arqueológica, 

a presença de  25 sepulturas, com sucessivas reutilizações que causaram 

destruição das mais antigas (Figura 2). Por não serem afetadas pelas obras 

realizadas pela SIMARSUL, quatro das sepulturas não foram escavadas.

A instalação, em décadas passadas, de infraestruturas (rede de abasteci- 

mento de água, eletricidade, telecomunicações, saneamento) no subsolo 

causou perturbações no registo arqueológico, impossibilitando a identifi-

cação de estratos de contextos preservados com materiais arqueológicos. 

Apenas no enterramento nº 3 se encontrou um numisma, um ceitil de D. 

João III (Figura 3), na mão direita de uma criança de 5-6 anos. Esta moe-

da, cunhada entre 1521 e 1557 (Museu da Casa da Moeda, [2017]), indica 
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que a criança terá vivido neste período ou em data posterior. A prática de 

colocação de moeda na boca ou na mão do falecido, designada por óbolo a 

Caronte, pagaria ao barqueiro a travessia, pelo Rio Estige (Styx),  da alma do 

mundo dos vivos para o mundo dos mortos, é referenciada desde a mitolo-

gia grega (Botelho, 2016) persistindo até à atualidade (Barroca, 1987). No 

total foram recolhidas três moedas, mas duas em contexto de revolvimento, 

dos quais se destaca o dinheiro de Sancho II (Figura 4).

Estratigraficamente, não foram recolhidos materiais arqueológicos que 

permitessem balizar temporalmente a necrópole. Porém os primeiros en-

terramentos terão ocorrido pouco após a construção da Igreja de S. Jorge,  

durante a Idade Média, e os últimos terão tido lugar pouco antes da cons- 

trução do cemitério municipal, em 1864, fora do espaço urbano de Sarilhos 

Grandes. Embora o espaço tenha sido consagrado pelo Bispo de Lisboa em 

1390 (Dias, 2005), desconhece-se se existiriam enterramentos no local em 

data prévia.

UMA “LÓGICA DA BATATA” POR ESCLARECER

Algumas das mais importantes conclusões resultantes do projecto de 

investigação focado na necrópole do Largo da Igreja de Sarilhos Grandes 

(NLISG) foram publicadas em Sianto et al. (2016). Entre outras, a identi-

ficação de amido de batata em amostras sujeitas a análise de paleodietas 

(indivíduos 9, 13, 17 e 22) acabaria por ganhar particular relevância após 

Fig. 3

Ceitil D. João III, 

encontrado na mão da 

criança do enterramen-

to nº 3. 

Foto Eduardo Martins- 

Câmara Municipal do 

Montijo.

Fig. 4

Dinheiro Sancho II. 

Foto de Eduardo Mar-

tins- Câmara Municipal 

do Montijo.
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a datação por radiocarbono dos indivíduos nº 8, 9, 13 e 22 sepultados na 

necrópole. Tais datações, quando incidentes em materiais tão recentes 

como os da NLISG (para mais detalhes, ver secção referente a Datações por 

Radiocarbono), devem ser interpretadas com máxima cautela. As datações 

obtidas (ver Tabela 1) estão na origem de uma hipótese de trabalho que se 

encontra actualmente sob investigação: poderão os habitantes de Sarilhos 

Grandes ter tido acesso a batata (Solanum tuberosum) antes da sua alegada 

data de introdução em Portugal? A primeira referência à batata, em Portu-

gal, surge com António Galvão na  sua obra “Tratado dos Descobrimentos” 

(Galvão, 1731: 90), porém desconhece-se a sua introdução em território 

português. Proveniente do continente sul-americano, o tubérculo encon-

tra-se representado, a partir do século IV, em cerâmicas produzidas no ter-

ritório que atualmente corresponde ao Peru (Salaman, 1937; Hawkes, 1978) 

e foi identificado queimado, juntamente com outras plantas, no conteúdo 

residual de cerâmicas do século X  (Hawkes, 1978).

A pesquisa bibliográfica realizada revelou sobre esta matéria que, até ao 

momento, o testemunho mais antigo do transporte da batata da América, 

com destino às Ilhas Canárias, data de 1567 e corresponde à listagem de 

mercadorias trazidas pelos marinheiros espanhóis em que Lorenzo Palen-

zuela, declara a 28 de Novembro “Assim recebo 3 barris médios que levam 

batata e laranjas e lemões verdes” (Lobo-Cabrera, 1988: 233; Hawkes e Fran-

cisco-Ortega, 1993). Posteriormente, ao redor de 1570-1573, a região de 

Sevilha tornou-se sede do cultivo e da comercialização desta espécie na 

Europa continental (Salaman, 1937). Convém referir que a península de 

Setúbal era bastante cosmopolita à época, existindo referências a pessoas de  

várias religiões e proveniências geográficas (Costa, 2015). Este autor docu-

mentou, para a vizinha Aldeia Galega, que os cereais e demais bens agrícolas 

produzidos abasteciam tanto a população local como as tripulações de cara- 

velas e naus construídas com madeiras da região, e que saíam do porto de 

Lisboa com destino a outras terras (Costa, 2015). 

PRÁTICAS FUNERÁRIAS E DEMOGRAFIA

Como expectável, uma vez que a Inquisição foi instituída em Portugal em 

1536 (Polónia, 2009), os contextos funerários apresentavam característi-

cas tipicamente cristãs, incluindo a orientação e posição dos esqueletos. A 

maioria dos indivíduos (20/21) foi inumada com o crânio orientado para 

Oeste e os pés para Este, tendo sido identificado apenas um esqueleto de 

um neonato em sentido oposto. Um esqueleto de criança estava em decúbi- 

to lateral esquerdo, encontrando-se os restantes em decúbito dorsal, o que 
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corresponde à posição vigente. Os enterramentos realizados segundo a re-

ligião muçulmana colocam o corpo em decúbito lateral direito, frequente-

mente numa sepultura de forma aproximadamente oval. Este não aparenta 

ter sido o caso daquela criança, provavelmente as dimensões da sepultura e/

ou algum movimento do solo deverão ter conduzido a esta postura.

A posição dos membros superiores dos indivíduos inumados era bastante 

variável, nalguns casos encontravam-se sobre a região pélvica, noutros so-

bre o tórax e o abdómen ou estendidos paralelamente ao tronco. Em con-

traste, a posição dos membros inferiores era bastante homogénea, encon-

trando-se, na maioria dos casos, estendidos e apenas em dois indivíduos 

estavam semi-flectidos lateralmente (um para a esquerda e um para a  

direita).

A existência de ossários resulta da já mencionada reutilização das se- 

pulturas, sendo os ossos pré-existentes removidos para inumação de novos 

indivíduos. Estes contextos são comuns em necrópoles cristãs, com ossári-

os de dimensões variáveis. Na Necrópole do Largo da Igreja de S. Jorge os 

ossários eram de dimensões reduzidas mas, de acordo com os dados recol-

hidos durante o trabalho de campo (Pereira et al., 2008), constituídos por 

mais que um indivíduo.

Destaca-se que durante a escavação foi detetada uma aparente concen-

tração de indivíduos não adultos numa área mais próxima da Igreja, numa 

sepultura com sucessivas reutilizações. No entanto, a perceção desta pos-

sível organização espacial da necrópole encontra-se condicionada pela di-

mensão reduzida da intervenção e carece de confirmação através de uma 

escavação mais alargada.

A estimativa da idade à morte foi possível em 19 indivíduos, sendo 11 

maiores de 20 anos e os restantes oito menores que indivíduos a 20 anos. 

A diagnose sexual foi possível em apenas seis, sendo três mulheres e três 

homens.

Durante o trabalho de campo foram identificados vários indivíduos com 

patologias. Na patologia oral destacaram-se cáries dentárias em dois in-

divíduos, periodontite, tártaro e perda ante mortem de dentição. Alguns in-

divíduos adultos manifestaram patologias degenerativas. No esqueleto axial 

identificaram-se casos de osteoartrose e de nódulos de Schmorl, enquanto no 

apendicular apenas se registou osteoartrose numa articulação metatarso-fa-

langeal do primeiro dígito, apresentando eburnação da superfície óssea. Um 

indivíduo adulto apresentava formação de osso novo numa das tíbias. Esta 

lesão encontrava-se remodelada e, consequentemente, não activa aquando 

da morte do indivíduo. Um indivíduo peri-natal apresentava aparentemente 

formação de osso activa no esqueleto facial aquando da sua morte. Este di-
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agnóstico carece, contudo, de confirmação através de observação laborato-

rial. Este indivíduo possui uma costela direita com duas extremidades ester-

nais, representando uma segmentação irregular das costelas. De realçar que 

a fragmentação e baixa preservação dos indivíduos impediram a avaliação 

da superfície óssea.

DATAÇÕES POR RADIOCARBONO

As datações 14C obtidas sobre amostras de colagénio de quatro indivídu-

os identificados em Sarilhos Grandes mostram intervalos bastantes amplos 

(Tabela 1). Porém, é possível identificar dois grupos distintos, ou dois mo-

mentos distintos, cada um constituído por dois indivíduos (Figura 5): um 

primeiro que inclui os indivíduos 9 e 22, muito provavelmente inumados em 

meados do século XV; o segundo, que inclui os indivíduos 9 e 22, que datará 

já da primeira metade do século XVII.  

Muito provavelmente, o conjunto que apresenta datações mais tardias 

terá pouca relevância para a problemática aqui discutida referente à intro-

dução da batata no território português, cuja ocorrência por volta de 1570 

AD está documentada na região de Sevilha (Salaman, 1937). Essas datações 

indicam que os respectivos indivíduos (representados pelos esqueletos 8 e 

13) faleceram provavelmente em momento posterior, não sendo por isso 

surpreendente que associados a eles se tenha documentada a presença de 

amido de batata. É o conjunto de datações mais antigas que assume maior 

importância para esta discussão. Os seus limites inferiores apontam para 

datas muito anteriores a 1570 AD e, por isso, estarão extremamente desfa- 

sadas da data correcta pois não é de todo possível que o cultivo da batata se 

tenha iniciado tão cedo em Portugal. 

O problema prende-se com a curva de calibração que aponta para níveis 

de 14C muito semelhantes em diversos pontos da sua sequência. Assim sen-

do, apesar das medianas apontarem para meados do século XV, a fiabili-

dade dessa determinação é reduzida e as reais datas dos indivíduos 9 e 22 

serão certamente mais tardias do que as medianas sugerem. Quanto mais 

tardias, é-nos impossível dizer. Tendo em consideração o intervalo dessas 

duas datações, tanto é concebível que os dois indivíduos tenham vivido em 

momento posterior como em momento anterior a 1570. Portanto, e tendo 

em consideração estes resultados, as datações obtidas por radiocarbono não 

permitem tirar conclusões acerca de uma possível introdução da batata no 

município do Montijo anterior a essa data.   
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TABELA 1. Datações por radiocarbono (AMS) disponíveis para os indivídu-

os 8, 9, 13 e 22 exumados da Necrópole do Largo da Igreja de S. Jorge. A cal-

ibração foi feita a partir programa OxCal (v.4.3). Foram tidas em conside- 

ração na calibração dos valores BP a percentagem de proteína marinha na 

dieta dos indivíduos (Ambrose, 1993) e o efeito de reservatório marinho 

(ΔR) (Soares et al., 2016).

In-
divíduo 

N.º

Referên-
cia de 
Labo-
ratório

Idade 
BP

DP Δ13C
(IRMS*)

% dieta 
marinha
+/- 10%

ΔR cal
AD 

(95.4%)

Medi-
ana

8 Beta-
444631

490 30 -16.5 48 95±15 1486-
1811

1640

9 Beta-
444632

610 30 18.2 31 95±15 1324-
1623

1453

13 Beta-
444634

440 30 18.4 30 95±15 1455-
1805

1604

22 Beta-
444633

600 30 18.3 30 95±15 1330-
1625

1445

*Espectrometria de massa de razões isotópicas (isotope-ratio mass spectrometry, no original)

 

OS ISÓTOPOS ESTÁVEIS NO ESTUDO DAS PALEODIETAS 

A alimentação, longe de ser apenas uma componente biológica necessária 

à vida humana, assume uma forte conotação simbólica nas sociedades do 

passado. A escolha dos produtos, a preparação e o consumo, ou não-consu-

mo, de determinados alimentos têm um papel importante na construção das 

identidades. Dado que a dieta não pode dissociar-se das expressões compor-

Fig. 5

Representação 

gráfica das datações 

por radiocarbono 

(AMS) disponíveis 

para os indivíduos 

8 (Beta-444631), 9 

(Beta-444632), 13 

(Beta-444634) e 22 

(Beta-444633) exuma-

dos da necrópole do 

Largo da Igreja.
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tamentais de uma população, com a sua investigação procura-se contribuir 

com uma nova perspectiva sobre as comunidades que viviam em Sarilhos 

Grandes, com particular atenção aos padrões de dieta que se desviem da 

dieta local.

A análise de isótopos estáveis de carbono (δ13C) e azoto (δ15C) no co-

lagénio de ossos humanos é um método amplamente usado nos estudos ar-

queológicos e antropológicos, vivenciando uma grande expansão nas últimas 

duas décadas, graças, também, a uma crescente interdisciplinaridade das 

investigações bioarqueológicas. O princípio subjacente a esta técnica bio- 

molecular baseia-se na fisiologia dos ossos que, ao longo da vida de um in-

divíduo, vão fixando os sinais relativos à composição isotópica dos alimen-

tos ingeridos (Ambrose, 1993). Os sinais isotópicos da dieta são, portanto, 

incorporados, através do metabolismo, nos tecidos corporais, como o osso e 

mais especificamente no colagénio, e preservados depois da morte. As quan-

tidades de isótopos de carbono e azoto variam de forma previsível entre ca- 

tegorias específicas de alimentos que formam as cadeias alimentares em am-

bientes terrestres e aquáticos. Além disso, os isótopos estáveis de carbono 

variam entre famílias de plantas com diferentes estratégias fotos sintéticas. 

permitindo, assim, distinguir, por exemplo, o consumo de trigo (planta C3) 

do milho (planta C4) (Smith e Epstein, 1971). Os isótopos de azoto refle-

tem a posição de um indivíduo na cadeia alimentar, com valores mais altos 

para os organismos no topo dessa cadeia e mais baixos para os organismos 

que se alimentam na base. Portanto, através das análises das variações dos 

isótopos de carbono e azoto entre categorias alimentares é possível identifi- 

car a origem das fontes dos nutrientes alimentares (proteínas, carboidra-

tos, lípidios) e reconstruir a dieta das populações do passado (Katzenberg e 

Saunders, 2007).

Este é o objetivo do presente trabalho, tendo-se recorrido para o efeito à 

análises dos isótopos estáveis de carbono (δ13C) e azoto (δ15N) dos restos 

ósseos provenientes da escavação do Largo da Igreja de Sarilhos Grandes. 

Os dados dos restos humanos foram comparados com os valores da fauna 

proveniente de uma intervenção arqueológica de período pós-medieval na 

Rua João de Deus (RJD), Alcochete e com uma população humana do século 

XV proveniente da Mouraria (Lisboa). Os valores isotópicos desta popu-

lação não foram incluídos neste trabalho, mas serão objecto de uma próxima 

publicação (Toso, no prelo).

A análise dos isótopos estáveis de carbono e de azoto no colagénio dos 

vestigos osteológicos foi realizada em quatro amostras, cujos resultados são 

apresentados na figura 6 enquanto os valores numéricos estão incluídos na 

Tabela 2. A análise desenvolveu-se de acordo com o protocolo de extração de 
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colagénio atualmente utilizado na Universidade de York, baseado no méto-

do de Longin (1971) com a adição de uma ultrafiltração, como sugerido por 

Brown e co-autores (1988). Os espécimes foram tratados pela extração de 

colagénio e as amostras analisadas com o auxílio de um espectrómetro de 

massa Sercon 20-22 Isotope Ratio mass spectometer (IRMS).

TABELA 2. Resultados da análise de isótopos estáveis dos indivíduos hu-

manos exumados do Largo da Igreja (NLISG) e da fauna (RJD), e valores 

da contribuição dos recursos marinhos na dieta humana (%) calculada com 

equação Marine 1 (Ambrose, 1993).

Indivíduo Espécies δ13C δ15N  C:N %C %N
Yield 
(%)

Recursos 
marinhos 

(%)

NLISG 8 H. sapiens -17.08 12.83 3.16 40.63 14.97 4.46 48

NLISG 9 H. sapiens -18.18 12.74 3.21 43.09 15.65 5.80 31

NLISG 22 H. sapiens -18.45 11.46 3.20 42.17 15.38 5.17 30

NLISG 17 H. sapiens -18.40 10.46 3.16 40.84 15.04 5.95 30

RJD1 Bos taurus -20.39 6.62 3.20 33.20 12.11 3.97 n/a

RJD2
 Bos tau-

rus
-19.59 7.11 3.33 20.70 7.28 1.94 n/a

 

Fig. 6

Dieta dos indivíduos 

exumados do Largo 

da Igreja  de Sarilhos 

Grandes (NLISG), 

comparativamente aos 

dados da fauna de Al-

cochete e dos indivídu-

os tardo-medievais de 

Lisboa.
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Os resultados das análises isotópicas revelam uma alimentação bastante 

variada dos indivíduos incluídos neste trabalho. Dois indivíduos (enterra-

mentos nº 8 e 9) apresentam valores mais elevados de δ13C e δ15N indicando 

um consumo de proteínas animais de alto nível trófico e especialmente no 

caso de NLISG 8, os valores mais enriquecidos de δ13C, indicam a inclusão 

de recursos marinhos na dieta. De facto, estes dois indivíduos apresentam 

a maior percentagem de recursos marinhos, calculada a partir da equação 

Marine 2 (Arneborg et al., 1999; Richards e Hedges, 1999; Schulting e Rich-

ards, 2001). De qualquer forma, é preciso salientar que o colagénio não in-

dica os valores da dieta total, mas apenas os valores das proteínas. Melhor 

dizendo, os valores de recursos marinhos que parecem bastante elevados na 

dieta destes dois indivíduos (48% e 31%), indicam a contribuição de peixe 

e moluscos nas proteínas totais consumidas, mas a maioria das mesmas 

provém de recursos terrestres: animais e plantas (respectivamente 52% e 

69%). Além disso, a contribuição de lípidos e hidratos de carbono não é re- 

gistada no colagénio, e por isso é impossível ser reconstruída a partir destes 

valores. Os outros dois indivíduos (NLISG 22 e NLISG 17) apresentam uma 

dieta principalmente terrestre, baseada em plantas C
3
 e recursos animais. Os 

dois restos de vaca, provenientes da Rua João de Deus, em Alcochete, for-

necem os valores da dieta dos herbívoros nessa época, baseada em plantas 

C
3
. Entre os valores de azoto da fauna e dos humanos, existe um intervalo de 

3-5‰. Este valor representa o enriquecimento de azoto que ocorre ao subir 

um nível na cadeia trófica, e suporta a ideia que os indivíduos de Sarilhos 

Grandes baseavam a sua alimentação em animais terrestres (herbívoros) 

alimentados a plantas C
3
. 

Os valores aqui apresentados são bastante variados e mesmo que a sua 

ocorrência nesta população possa parecer surpreendente, outros dados con-

temporâneos de Lisboa (Toso, no prelo) demonstram que a dieta dos in-

divíduos de Sarilhos Grandes se situa dentro dos padrões de dieta regional. 

A variação apresentada em ambos os locais é um indicador da variedade dos 

recursos disponíveis. A população podia aceder a recursos animais terres-

tres, uma grande variedade de plantas e legumes, peixes de rio, peixes de 

mar e moluscos. Mesmo estando os valores da dieta desses indivíduos de 

acordo com valores regionais, é preciso ter em conta que os valores isotópi-

cos do colagénio nos ossos representam uma média da alimentação dos úl-

timos anos (entre 7 e 15), pelo que uma esporádica ingestão de alimentos 

com valores que desviam da dieta local (por exemplo, plantas C
4
) não deixa- 

ria registo. 

Refira-se que alguns dos fatores que podem influenciar a escolha dos ali- 

mentos prendem-se com a classe social, a profissão, o sexo e a localização 

https://paperpile.com/c/AIp2Cz/wJjt+uIQr+1bN6
https://paperpile.com/c/AIp2Cz/wJjt+uIQr+1bN6
https://paperpile.com/c/AIp2Cz/wJjt+uIQr+1bN6
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geográfica. Infelizmente, as informações obtidas não permitem uma apre-

ciação mais geral dos padrões de dieta da população de Sarilhos Grandes, 

porque a amostra é constituída por apenas quatro indivíduos.

ANÁLISE DO TÁRTARO POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VAR-

RIMENTO

O uso constante do aparelho bucal influi na acumulação de diversos ma-

teriais que, a posteriori, podem fornecer informação preciosa acerca da ali-

mentação, do modo de vida e da saúde das populações pretéritas.

Os depósitos de tártaro acumulados na superfície dentária resultam, 

maioritariamente, de uma higiene oral deficiente e/ou de um elevado con-

sumo de hidratos de carbono (Buckley et al., 2014). A quantidade de tártaro 

varia também com a dieta, o fluxo salival, o pH bucal e fatores genéticos 

(Hardy et al., 2009). Segundo Hardy et al. (2009) e Power et al. (2015), o 

tártaro dentário permite conhecer a história individual através da ecologia 

microbiana, da composição e processamento dos alimentos (p.ex. carvão/

fuligem, moagem, fervura, torragem, etc), entre outros aspetos. Inúmeros 

trabalhos salientam a importância do estudo de microfósseis e microrrestos 

aderentes à matriz do tártaro dentário.

Do primeiro molar superior direito do esqueleto 17 (NLISG 17) soltou-se 

um pequeno fragmento de tártaro. Tanto a superfície dentária (Figura 7A) 

onde estava aderente como a face interna do fragmento de tártaro (Figura 

7B) foram analisadas com o microscópio eletrónico de varrimento (TES-

CAN Vega3 SBH). As estruturas encontradas foram posteriormente identi-

ficados por comparação das suas características morfológicas com a biblio-

grafia.

Fig. 7A

Primeiro molar superior di-

reito do esqueleto 17 (NLISG 

17) com tártaro.

Fig. 7B

Fragmento de tártaro sujeito 

à análise por microscopia 

eletrónica de varrimento.

Fig. 7C

Imagem obtida da superfí-

cie interna do fragmento 

de tártaro analisado em que 

se assinala o fungo Candida 

albicans.
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A observação das imagens adquiridas, revelou estruturas sub-esferoi- 

dais ou elipsóides, com um diâmetro de 1,8-5,0 μm e uma superfície psi-

lada dotada de várias formações anelares em relevo com 0,55-1,33 μm de 

diâmetro (Figura 7C). Tais características permitem associá-las, com ele-

vada probabilidade, aos conídios da espécie Candida albicans (C. P. Robin) 

Berkhout (Reino Fungi, Filo Ascomycota, Classe Saccharomycetes, Família 

Saccharomycetaceae). As suas dimensões reduzidas, mas variáveis, bem 

como a forma, o tipo de ornamentação e presença das citadas formações em 

anel relevado (que representam poros de germinação e cicatrizes de ligação 

hifal e inter-conidial) correspondem, com grande exactidão, aos esporos 

assexuados (classificados do ponto de vista morfológico geral e ontogenéti-

co, respectivamente, como amerósporos e porósporos) do referido fungo.

Acresce que este microorganismo pode existir na cavidade bucal huma-

na, quer como comensal quer como agente patogénico oportunista (Can-

non et al., 1995). Surge, com grande frequência em indivíduos adultos com 

doença periodontal (Rams e Slots, 1991 in Cannon et al., 1995). Estão refe- 

renciadas várias situações concretas da sua presença no biofilme dental e 

tártaro. Falsetta e co-autores (2014) verificaram que a co-existência do fun-

go com a bactéria Streptococcus mutans potencia o surgimento de cáries.

As interações das comunidades de microorganismos na cavidade bucal 

são escassamente conhecidas pelo que constituem um tema de grande atu-

alidade na investigação clínica (Metwalli et al., 2013).

PARASITAS INTESTINAIS 

Conforme dados publicados em Sianto e colaboradores (2016), dos cin-

co indivíduos estudados (Tabela 3), apenas o indivíduo 17 não apresentou 

vestígios de parasitas intestinais. Os outros quatro revelaram ovos de hel-

mintos, indicando a presença de vermes no momento da morte.

O parasita humano mais comummente encontrado em estudos paleo- 

parasitológicos na Europa é o Ascaris lumbricoides, vulgarmente conhecido 

como lombriga e frequentemente associado a aglomeração de indivíduos 

em condições de higiene precárias e falta de saneamento (Anastasiou, 2015; 

Bouchet et al., 2003). Ovos deste parasita foram identificados nos indivídu-

os 8 e 22. Este último apresentou também ovo de Oxyuroidea de origem não 

humana e que pode ter sido adquirido pelo consumo de carne de caça, já que 

o ovo encontrado não pode ser associado a nenhum animal doméstico ou de 

criação a que o indivíduo teria acesso.
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Nos indivíduos 9 e 13 foram identificados ovos compatíveis com o género 

Trichostrongylus, um parasita comummente associado a animais de criação 

como coelhos, porcos, bovinos e ovinos (Reinhard et al., 1987; Acha e Szy-

fres, 2003). 

Os parasitas encontrados estão de acordo com os dados históricos de 

acesso a animais de caça e de criação descritos por Costa (2015) para a 

região.

 

TABELA 3. Parasitas intestinais encontrados nos indivíduos exumados do 

Largo da Igreja, Sarilhos Grandes

Indivíduo Parasitas encontrados Ovos por grama

 8 Ascaris lumbricoides 17,7

Larva de Nematoda 3,8

 9 cf. Trichostrongylus 123,5

13 cf. Trichostrongylus 6,9

17 x x x x

22 Ascaris lumbricoides 1,6

Oxyuridae 2,4

 
COMENTÁRIOS FINAIS

A escavação realizada na Necrópole do Largo da Igreja de Sarilhos 

Grandes permitiu a exumação de contextos funerários (21 indivíduos em 

posição primária e seis ossários) que, na generalidade, apresentam carac-

terísticas tipicamente cristãs. 

Estes esqueletos foram alvo de estudos numa perspetiva bioarqueológica 

que incluiu as análises osteobiográfica, das paleodietas (através do exame 

microscópico de sedimentos removidos da região pélvica, de isótopos es-

táveis e do tártaro), e paleoparasitológica.

Devido à escassez de materiais arqueológicos e às construções de in-

fraestruturas urbanas em períodos recentes, durante a escavação apenas foi 

possível enquadrar cronologicamente os contextos intervencionados entre 

a fundação e consagração da Igreja de São Jorge (1390) e a construção do 

cemitério municipal de Sarilhos Grandes (1864). Posteriormente, quatro 

indivíduos foram datados por radiocarbono, cujas datações medianas obti-
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das enquadram dois dos indivíduos no século XV e os outros dois no século 

XVII. A cronologia destes indivíduos ganhou particular importância pelo 

facto dos sedimentos da região pélvica indicarem vestígios de amido de ba- 

tata, o que constitui evidência directa do contacto de Portugal com o Novo 

Mundo. Embora as datações medianas de dois dos indivíduos indiquem uma 

data anterior (meados do século XV) à data conhecida da introdução da 

batata na Europa (aproximadamente 1570), enfatiza-se que um intervalo de 

confiança de 95% para as datações resulta num intervalo de 1324 a 1811 e, 

assim, consentâneo com os dados atualmente conhecidos.

A análise de isótopos estáveis de carbono e azoto revelou que os indivídu-

os tinham uma dieta composta por animais terrestres, plantas, legumes, 

peixe de rio e de mar e de moluscos. Estes dados são consentâneos com 

os resultados da análise dos sedimentos recolhidos da cavidade pélvica que 

mostraram para além dos vestígios de amido de batata e de arroz, bivalves 

e fibras musculares, entre outros. A análise microscópica do tártaro, ainda 

em curso, revelou conídios de Candida albicans. Este fungo pode provocar 

infeções nos seres humanos e potencia a formação de cáries dentárias. De 

salientar que é a primeira vez que em Portugal é identificado C. albicans em 

tártaro. 

A análise paleoparasitológica identificou vários parasitas (Ascaris lumbri-

coides, Oxyuroidea, Trichostrongylus), alguns dos quais adquiridos, possivel- 

mente, através do consumo de carne de caça (Oxyuroidea) ou de criação 

animal (Trichostrongylus) conforme apresentado por Sianto e co-autores 

(2016). A investigação multidisciplinar a que estiveram sujeitos os in-

divíduos exumados da necrópole do Largo da Igreja de S. Jorge de Sarilhos 

Grandes constitui uma abordagem inédita, tanto no plano nacional como 

internacional, quer pelo conjunto de metodologias aplicadas quer pelas evi- 

dências auferidas.  

O presente trabalho faculta, assim, um relato dos mais recentes esforços 

envidados no sentido de se ampliar o conhecimento sobre a região que, pe-

las suas características geográficas e pelos seus habitantes, teve grande rele-

vo no período da expansão marítima.

A conclusão das análises em curso e, desejavelmente, a escavação de uma 

maior área da necrópole e das sepulturas da família Cotrim, possibilitará 

traçar um cenário mais pormenorizado deste local considerado de Interesse 

Cultural pelo Ministério da Cultura.
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REGISTROS DE TRIPULAÇÕES E CIRCULAÇÃO DAS GENTES EN-
TRE O REINO DE PORTUGAL E SEUS DOMÍNIOS COLONIAIS NO 
SÉCULO XVIII

Esta pesquisa dialoga de diferentes formas com meu livro De costa a cos-

ta (Jaime Rodrigues, 2005), onde discuto alguns temas referentes à vida 

dos tripulantes do tráfico negreiro. Nos últimos anos, minhas preocupações 

deixaram de se concentrar exclusivamente nas armações negreiras. Mas a 

orientação geral permanece, ou seja, a opção de praticar a história vista des-

de baixo, entendida como processo e em perspectiva relacional, consider-

ando que as relações entre as partes impõem condicionamentos mútuos à 

ação dos sujeitos históricos. A inspiração vem das análises de autores como 

Eric Hobsbawm (1998).

No desenvolvimento da pesquisa, fiz uma coleta sistemática dos dados 

existentes nos Registros de Matrículas de Equipagens de navios mercantes 

em circulação entre Lisboa e os portos lusos da América, África e Ásia na 

segunda metade do século XVIII. Procuro, assim, os tripulantes da marinha 

mercante em trânsito pelos diferentes domínios portugueses, com vistas 

a construir uma história social dos homens do mar. Alguns resultados da 

investigação já se encontram publicados (Jaime Rodrigues, 2012, 2013a, 

2013b, 2015a, 2015b e 2015c) e darei continuidade à pesquisa a partir de 

uma base de dados com registros de cerca de 28 mil trabalhadores maríti-

mos atuantes entre 1767 e 1828. Sistematizando os dados dessa fonte, apon-

to algumas indagações e hipóteses.

As informações foram sistematizadas em dois grandes núcleos: o primei-

ro, onde se inserem os dados do documento, do navio e da rota; o segundo, 

onde se inserem os dados dos indivíduos. Os campos são os seguintes:

A) Dados do documento

A.1 – nome do arquivo;

A.2 – cota (nº e nome do livro, maço e/ou caixa);

A.3 – Fundo/série (em geral, os livros só tem o nome do fundo; os maços 

e as caixas, com documentos avulsos, trazem o nome da série também);

A.4 – Nome do documento (nos livros, o nome é dado pelo escrivão nas 

páginas de abertura; nos maços e nas caixas, o nome difere para cada docu-
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mento avulso);

A.5 – Nome do navio;

A.6 – Tipo de navio;

A.7 – Nº de tripulantes embarcados (quase sempre a lista é numerada, 

quando não atribui um número, pela ordem de matrícula);

A.8 – Rota (ponto de partida, escalas e ponto de chegada);

A.9 – Local de partida;

A.10 – Local de destino;

A.11 – Data do despacho.

B) Dados dos indivíduos

B.1 – Nº de entrada

B.2 – Nome do tripulante;

B.3 – Naturalidade (freguesia, vila, cidade, bispado, arcebispado);

B.4 – Naturalidade atribuída (província);

B.5 – Idade;

B.6– Tempo de embarque (em anos ou quantidade de viagens já feitas);

B.7 – Nome do pai;

B.8 – Nome da mãe;

B.9 – Cor;

B.10 – Condição social (escravo, liberto, forro. Quando não se mencion-

am essas condições, deduzi serem homens livres);

B.11 – Função a bordo;

B.12 – Estado civil;

B.13 – Descrição física;

B.14 – Observações.

Um ímpeto estatal para registrar os indivíduos pode ser notado em Por-

tugal na segunda metade do século XVIII, particularmente sob as ordens 

de Sebastião José de Carvalho e Melo. No caso do comércio e dos domínios 

coloniais, destaco os regulamentos referentes às embarcações mercantes. 

Havia ordens expressas proibindo “a passagem das gentes ao Brasil” e que 

também pretendiam fazer com que capitães não recebessem “por marinhei-

ro, grumete ou moço, ou debaixo de qualquer outro pretexto, pessoa alguma 

que se não a legitime, mostrando a identidade da sua pessoa e de seus pais 

e pátria, e justificando que é da profissão marítima e que tem residido neste 

Reino pelo menos três anos contínuos e sucessivos”. Quem mentisse sobre 

sua condição sujeitava-se a seis anos de degredo em Angola e “inabilidade” 

para navegar ou exercer qualquer emprego no Real Serviço (ANTT/JC, Liv-

ro 1, 1767).
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Essa reserva de mercado de trabalho para marujos portugueses não era 

novidade no Reino. As Ordenações Filipinas já proibiam esses homens de 

se empregarem em “navegações, nem Armadas (...) fora de nossos Reinos 

e Senhorios” (Codigo Philippino, 1870, p. 1247). Nova, portanto, era a for-

ma de controle da circulação das gentes: a partir de 11 de maio de 1767, 

começaram a ser feitas listas das tripulações “com os nomes, idades e sinais 

dos nelas contidos” (ANTT/JC, Livro 1, 1767). Como parte dessas formas 

de controle, destaco os Registros de Matrículas para estudos sobre a história 

marítima e a circulação dos indivíduos entre as partes dos domínios portu-

gueses.

Aos estrangeiros era praticamente vedado participar das equipagens lu-

sas, o que traz um indicador importante para refletir sobre a cultura desses 

marinheiros em termos linguísticos e religiosos. Isso possibilita um diálo-

go com historiadores focados nas marinhas anglófonas, por exemplo, que 

destacam o internacionalismo como uma característica emblemática nesses 

ambientes (Marcus Rediker, 1989).

Vários documentos eram obrigatórios para a navegação a partir das Ins- 

truções editadas pela Junta do Comércio em maio de 1781: passaporte, cer-

tidão de saída, livro de carga e conhecimento de carga (A. Cruz Jr., 2002, p. 

131-132). Antes disso, desde 1761, fora instituído o Registro de Matrículas: 

as primeiras foram feitas em 1767 e prosseguiram até ao menos até 1834, 

sob a responsabilidade da Junta, que fazia as matrículas no porto de Lisboa, 

remetendo cópia aos capitães para que estes as entregassem nas escalas e 

no porto de destino final, onde eram conferidas e reemitidas – muitas eram 

vezes apenas copiadas e acrescidas das modificações decorrentes de mortes 

ou deserções de tripulantes. Era na Mesa de Inspeção do Comércio que se 

faziam as matrículas nos portos coloniais mais movimentados, como o Rio 

de Janeiro e o Recife. Mas esse órgão não existia todos os lugares: era o caso, 

por exemplo, de Santiago de Cabo Verde, da Paraíba, de São Luís do Maran-

hão ou de Macau, onde as matrículas eram efetuadas por outros funcionári-

os locais ou pela Câmara Municipal.

Em sua apresentação formal, a ordem dos registros expressava a rígida 

hierarquia a bordo, e assim permaneceu no decorrer do tempo. Quase que 

invariavelmente, o capitão, representante do poder secular, era o primeiro 

homem a ser matriculado, seguido do capelão, representante do poder es-

piritual. Pela ordem, vinham os registros dos demais oficiais e, depois destes, 

matriculava-se a maioria dos tripulantes: marinheiros, serventes, moços e 

mancebos, todos eles trabalhadores braçais. Ao final da lista, surgiam os es-

cravos e forros (quando havia homens nessas condições nos navios), muitas 

vezes sem referência à função a ser cumprida a bordo, como se a condição 
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social e, é claro, a cor, fossem sinônimos do trabalho a ser desempenhado.

A hierarquia entre os marítimos remete a algumas questões. Primeira-

mente, à condição social de origem: oficiais costumavam se distinguir por 

traços tais como a menção aos pais com nomes e sobrenomes (comumente 

mais de um sobrenome), por vezes acompanhados do termo “dona” quan-

do eram referidas suas mães ou esposas, ou expressões diferenciadas na 

descrição física. Em seguida, a hierarquia remetia à divisão de poder a par-

tir das funções: primeiro os oficiais de mando, depois os oficiais que não 

desempenhavam funções marítimas estritas e, por último, trabalhadores 

braçais. Também se percebe uma hierarquia nas cores, na medida em que 

todos os brancos, de qualquer ofício, costumavam ser matriculados antes de 

negros e pardos.

Se nos primeiros Registros de Matrículas os campos a serem preenchidos 

estão praticamente completos, a qualidade informativa das fontes diminuiu 

no decorrer do tempo e conforme os lugares onde eram elaboradas. Não era 

incomum que as listas contivessem apenas o nome do tripulante, a naturali-

dade e a função dele a bordo. Ou, como em muitas listas, constasse apenas o 

nome do indivíduo, sua função e, por vezes, idade e tempo de serviço marí-

timo. Não se trata apenas de uma queixa de historiador contra o potencial 

declinante de suas fontes, pois esses silêncios e omissões também são evi-

dências históricas relevantes. A ausência de informações sobre naturalidade, 

filiação e estado civil poderia impedir o exercício rápido de certos direitos 

e obrigar à feitura de ações de reconhecimento de parentesco, nos casos em 

que o marinheiro viesse a falecer no trabalho, distante de casa, obrigando 

seus familiares a encararem processos judiciais para conseguirem receber o 

pagamento a que eles tinham direito, por herança. Eram ações envolvendo 

pais e esposas versus donos ou capitães dos navios e referem-se ao direito 

que esses herdeiros teriam de receber as soldadas em caso de morte do tripu- 

lante no exercício profissional.

Concebidos para controlar a entrada e saída das gentes do mar em quatro 

continentes, os Registros de Matrículas também evidenciam as tentativas e 

estratégias de superação do controle – tais como fugas e deserções de ban-

cos e negros, escravos ou libertos – e, eventualmente, a rara ascensão profis-

sional nas ocupações marítimas. Além do nome dos pais, a descrição física 

inscrita na matrícula seria útil para as autoridades policiais encontrarem 

e punirem os desertores. Como as informações sobre deserção circulavam 

entre as autoridades nos portos marítimos, a descrição física também servia 

para identificar aqueles que, fugindo de condições adversas em uma embar-

cação, tentassem se engajar em outro navio. A circulação de informações 

poderia criar problemas e inviabilizar as deserções; por outro lado, homens 



160

negros quase nunca eram descritos fisicamente nas matrículas, fossem es-

cravos ou libertos, o que dificultaria a localização e facilitaria as eventuais 

fugas deles.

Quanto aos cargos e funções a bordo, os Registros de Matrículas também 

são reveladores. Podemos distinguir os oficiais (com funções de mando) dos 

homens que ocupavam postos mais baixos na marinhagem e que cumpriam 

trabalhos que exigiam força e destreza física. Para além da descrição de suas 

atividades, o historiador social está interessado no conflito entre esses dois 

grupos profissionais e sociais, abordagem a partir da qual a historiografia 

atlântica tem elaborado análises inspiradoras (Marcus Rediker, 1989; Peter 

Linebaugh e Marcus Rediker, 2008; Pablo E. Pérez-Mallaína, 1992; Marina 

Afonso Mola e Carlos Martínez Shaw, 2007; Laura G. Caruso, 2010; José 

Carlos Barreiro, 2010).

Podemos apontar algumas tendências perceptíveis nos postos de coman-

do e pilotagem. A profusão de nomenclaturas de pilotos (primeiro, segundo 

e terceiro pilotos, praticante, sota-piloto, contrapiloto) era comum no sécu-

lo XVIII e nas primeiras décadas do XIX, atestando que muitos navios leva-

vam mais de um responsável pela condução, sobretudo aqueles engajados 

em rotas longas ou com tripulações numerosas. Do ponto de vista logístico 

e da segurança de homens e cargas, essa era uma providência adequada, o 

que não impedia distorções dadas pela rígida hierarquia social: vários prati- 

cantes eram filhos dos capitães, muito jovens e inexperientes para assumir 

a condução e o comando do navio caso isso fosse necessário. Era o caso de 

rapazes com 10 a 16 anos de idade em sua primeira viagem, todos eles prati- 

cantes e que poderiam assumir a condução do navio se fosse preciso.

Os Registros de Matrículas permitem investigar ainda os demais cargos de 

oficiais a bordo: mestres, contramestres, capelães e escrivães, entre outros, 

além daqueles ligados à saúde (cirurgiões, barbeiros, boticários, sangra-

dores), à alimentação (copeiros, cozinheiros, padeiros, e despenseiros) e 

aos ofícios mecânicos nas lidas marítimas (tanoeiros, pipeiros, calafates e 

carpinteiros). Quanto aos trabalhadores do mar por excelência, também 

havia uma gradação de cargos e funções, desde o grumete, passando por 

moços e mancebos, chegando aos marinheiros e serventes.

Para todos eles é possível construir perfis considerando origem social 

e étnica, região de proveniência, tempo de engajamento e idade no ato da 

matrícula. Por vezes, também podemos saber o estado civil deles, as carac-

terísticas físicas e os locais de moradia, identificando áreas de concentração 

de marítimos e seus familiares em uma cidade portuária como Lisboa.

Essas considerações abrem a possibilidade da construção de prosopogra-

fias, tomando as fontes aqui indicadas como pontos de partida. Os Regis-
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tros de Matrículas já trazem alguma prosopografia no sentido etimológico, 

na medida em que destinam um campo específico para descrição dos 

traços fisionômicos dos indivíduos. Podemos avançar para os sentidos 

historiográficos do termo e ensaiar pequenas biografias profissionais de 

pessoas comuns, cujas vidas são difíceis de investigar em razão das fontes 

minguadas sobre esse segmento da população colonial. Vou exemplificar 

esta possibilidade por meio do caso do “homem preto” e forro carioca Salva-

dor Antunes, que talvez tenha feito seu ingresso no trabalho marítimo por 

opção. O primeiro registro que disponho a respeito dele dá conta de uma 

viagem marítima feita aos 33 anos como moço na galera N. S. do Monte do 

Carmo e São Francisco, de Lisboa ao Rio de Janeiro em abril de 1768. É bem 

possível que ele tenha entrado em Portugal de forma ilegal na condição de 

cativo, pois desde 1761 era proibida a vinda de escravos do ultramar para o 

Reino (Alvará com força de Lei de 19 de setembro de 1761), e talvez sua al-

forria tenha a ver com esse ingresso ilegal. Mesmo sem ter sido traficado da 

África para a América portuguesa, que era o modo clássico de um escravo 

“debutar” na experiência marítima, Antunes já conhecia o mar por ter ido 

do Rio a Portugal, provavelmente na companhia de seu antigo senhor. Ao in-

formar que era “a primeira vez que embarca”, sua matrícula deixa entrever 

que essa fórmula registrava a primeira vez como trabalhador do mar. Difer-

entemente do comum dos escravos e ex escravos, Salvador sabia quem eram 

seus pais e era capaz de assinar seu próprio nome. Ao que tudo indica, a mo-

bilidade marítima marcou sua vida desde então: seis anos depois, ele subira 

um pequeno degrau na hierarquia de bordo e tornara-se servente. Moço, o 

grau que ele ocupava na primeira viagem, era uma designação que, junto 

com grumete e mancebo, indicava a ausência de especialização profissional, 

situado entre pajens e marinheiros (Maurício da C. Campos, 1823, p. 62; 

João P. Amorim, 1841, p. 177; Antonio G. de Freitas, 1855, p. 209), enquan-

to o servente tinha as mesmas funções do marinheiro na marinha mercante 

lusa do século XVIII. O uso da expressão servente declinou sensivelmente 

no início do século XIX, quando passou a se usar com mais frequência o 

termo marinheiro para denominar os trabalhadores braçais dos navios. Na 

condição de servente, Salvador Antunes atuou em ao menos duas viagens 

na galera N. S. da Oliveira, S. José e Santa Ana, sempre entre Lisboa e o Rio 

de Janeiro, quando o registro de sua idade demonstra as imprecisões sobre 

gente que nascia em cativeiro: em 1774, o registro informa que ele tinha 42 

anos e dez de experiência marítima, enquanto no ano seguinte a fonte regis-

tra que o servente tinha 46 anos e os mesmos dez de experiência. Tendo em 

vista que a matrícula era auto declarada, Salvador podia ter alguma intenção 

ao mudar sua idade se o fizera de propósito, mas ao declarar uma idade er-
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rada como tripulante do mesmo navio, também podia estar demonstrando 

que ele próprio não sabia precisamente o ano de seu nascimento (ANTT/JC, 

Livro 3; Maço 1, Caixa 5, e Maço 1, Caixa 8).

Há a possibilidade de acompanhar de modo mais detalhado as biografias 

de gente como os capitães, sobre os quais a documentação se mostra mais 

generosa, em razão da condição social e da rede de relacionamentos em 

que homens como eles se inseriam. A partir da lista de capitães mercantes, 

pode-se saber com alguma precisão quais eram os tipos de ocorrências em 

torno do comando de bordo.

Esse elenco de questões e outras que sequer foram aqui arroladas, é 

provisório e incompleto, como via de regra é provisório e incompleto o conhe- 

cimento histórico. A intenção foi expor as pretensões de uma pesquisa, seus 

desdobramentos, a impossibilidade de responder a algumas indagações, o 

surgimento de temas que não estavam em pauta anteriormente e os camin-

hos que precisam ser percorridos no decorrer do processo da pesquisa. Por 

isso, o final do texto é propositalmente abrupto. Espero poder voltar com 

considerações mais amarradas em outra oportunidade.
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ESCRAVATURA E TRÁFICO DE ESCRAVOS

…os negros surgem à flor do papel…

Al Berto, Trabalhos do Olhar
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SALVADOR DA BAHIA, UM PORTO NEGREIRO NA AMÉRICA 
PORTUGUESA (C. 1574 – C. 1822)

1. SALVADOR DA BAHIA: UM PORTO NO ATLÂNTICO LUSOAFRICA-

NO

A cidade do Salvador, situada na Baía de Todos-os-Santos, também conhe- 

cida como Cidade de Bahia, por longo séculos foi considerada “o porto do 

Brasil” (AMARAL LAPA, 2000, 1). Sua posição estratégica nas rotas do 

comércio transoceânico, inserida em ampla e calma baía, boas fontes de água 

doce e alimentos, foi primordial para determinar sua importância comer- 

cial e política no Império português. Amélia Polónia é categórica ao pontuar 

essa centralidade dos portos no contexto geopolítico do Mundo Moderno. 

Diz a historiadora que

parece indiscutível, tanto no contexto europeu como no amer-
icano ou asiático, o importante papel que os portos desempen-
haram a partir da Época Moderna (século XV a XVIII), revelan-
do-se indispensáveis para a articulação de espaços políticos e 
econômicos, a uma escala global (POLÓNIA, 2016, 19).

Capital da colônia até a criação do Estado do Maranhão em 1621, man-

teve-se capital, agora do Estado do Brasil, até 1763 quando a sede do gover-

no foi transferida para o Rio de Janeiro. Sua primazia político-econômica, 

no entanto, não se reduziu e uma vasta produção historiográfica continua 

discutindo esse momento (SALES SOUZA; MARQUES & SILVA, 2016).

Logo no século XVI Salvador mostrou-se importante como porto de assis- 

tências às embarcações da Carreira da Índia. Como mostra Amaral Lapa, a 

política da Coroa lusitana nunca foi uníssona ao longo dos séculos quanto 

a proibir a estada dos navios nos portos do Brasil, no entanto, entre uma 

proibição e, outra os capitães sempre preferiram o porto baiano quer para 

reabastecimento e querenagem das naus, quer para o comércio ilícito (AMA- 

RAL LAPA, 2000, 1-23). Não faltavam, também, embarcações de outras 

nações europeias que buscavam a baía para o comércio ilegal, vender escra-

vos e ter acesso ao ouro brasileiro (VERGER; 2002, 62-64).

215 Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da bolsa de investigação atribuída pelo CHAM / NOVA 
FCSH–UAc, ao abrigo do projeto estratégico financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia - 
UID/HIS/04666/2013.

216 Professor Assistente de História do Brasil, Universidade do Estado da Bahia, campus IV. 
Agradeço a Urano Andrade, Jackson Ferreira e Carlos Silva Jr. pela leitura e comentários deste texto.
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Outra rota importante que passava pela Bahia era a que ligava a África 

aos mercados caribenhos de escravos. De acordo com o asentista espanhol 

Francisco Rodriguez Lamego, no século XVII o porto de Salvador era uma 

rota primordial para a travessia Atlântica entre a África e Cartagena de In-

dias (atual Colômbia), na América espanhola. Cartagena, por sua vez, era o 

maior porto negreiro das colônias espanholas e porta de acesso às minas de 

prata do Peru. Afirmava Lamego que

Hasser información de testiguar de como los enemigos 
olandeses tomaran la Bahia de todos los santos en el Brasil en 
primero del mes de mayo próximo pasado e la tienen […] oi ocu-
pada y que los navios que parten desde Angola para Cartagena o 
[mismo] a expanna van a demandar aquella altura y mui de or-
dinario suelem tomar el [dito] Puerto de la bahía y en el se reha-
gen de [bastimientos] y repazan de enfermedades a los negros y 
[aderecan] sus navios […]. (Archivo General de Indias, Contrata- 
ción, 5758, Esclavos, 1625, grifo meu)

No Seiscentos a movimentação no porto baiano foi intensificada pela in-

vasão holandesa e pela posterior guerra de Reconquista de Pernambuco. A 

despeito de algumas investidas de Nassau na Ilha de Itaparica e no Recôn-

cavo, Salvador manteve-se portuguesa e sua economia açucareira, com as 

destruições de Pernambuco, experimentou a oportunidade de crescimen-

to da produção. Esse avanço econômico é atestado pelos 130 engenhos de 

açúcar existentes no Recôncavo da Baía de Todos-os-Santos no ano de 1676 

(SCHWARTZ, 1988, 85). Para trabalhar nos canaviais chegavam, anual-

mente, cada vez mais escravos africanos de Angola e, no fim do século, in-

tensificam-se as viagens para comprar escravos na Costa da Mina. No século 

XVIII a Bahia estreitaria suas as relações, via tráfico de escravos, com os 

reinos escravistas da Costa da Mina: Alada, Daomé, Porto Novo, Badagri e 

Oyó (VERGER, 1986; PARES, 2006).
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Mapa 1

Costa da Guiné, final do século XVII, adaptado de BARBOT, Jean. Barbot on Guinea: The Writings 

of Jean Barbot on West Africa,1678-1712 (organização de LAW, Robin; JONES, Adam; HAIR, Paul). 

Londres: Hakluyt Society, 1992. Extraído de PARÉS, Luís Nicolau (org.). Práticas religiosas na Costa 

da Mina. Uma sistematização das fontes europeias pré-coloniais, 1600-1730. Disponível em: <http://

www.costadamina.ufba.br/>. Acesso em: 19 set. 2017.

2. A BAHIA NO COMÉRCIO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS AFRI-

CANOS

A 4 de julho de 1582 chegava ao porto de Salvador o navio Santo Antônio 

com 151 africanos comprados na costa Centrocidental,217 muito provavel-

mente em Angola. Sete haviam morrido na travessia atlântica. Seu capitão 

e senhorio André Dias, inaugurava, até onde temos informações, a partici-

pação baiana na trágica história do comércio negreiro (www.slavevoyages.

org).

Os dados do tráfico atlântico de escravos para a Capitania da Bahia são 

bastante escassos para os dois primeiros séculos da colonização brasileira, 

já comentaram David Eltis, David Richardson e Stephen Behrendt (2000, 

pp. 9-50). Isso não é novidade, mas não podemos nos furtar de destacar 

esse si1êncio. Tal panorama reflete uma economia açucareira ainda inicial 

e com uso da escravidão indígena, em detrimento da africana mais cara; ou, 

ainda, a própria perda de documentação deste período (SCHWARTZ, 1988; 

NEVES, 2008).

O século XVIII, no entanto, conhecerá um contexto econômico que aca-

ba por unir todas as pontas que o Atlântico escravista necessitava para com-

217  Na historiografia do tráfico negreiro a África Centrocidental compreende a região entre a foz 
do rio Zaire até Benguela.

http://www.slavevoyages.org
http://www.slavevoyages.org
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pletar-se (MILLER, 2016 [1997], 41-69). Não surpreende que este século 

represente 65,76% dos desembarques no tráfico Moderno. Na África Oci-

dental o reino do Daomé mostrava a força de um rei que unira seus solda-

dos e povo para fornecer escravizados aos mercados escravistas da América 

(LAW, 2004; PARÉS, 2006). Na América, o Brasil produzia cada vez mais 

açúcar e, agora, entrava em definitivo na economia de mineração com o 

ouro das Minas Gerais ampliando, exponencialmente, a sede por braços ne-

gros para o trabalho. No Caribe, a produção de açúcar estava consolidada e 

no século XIX o café tomaria seu lugar de importância. Nas colônias ingle-

sas e, principalmente, após a independência, dos Estados Unidos, o branco 

algodão consumia mais braços negros (KLEIN, 2004). E unindo tudo isso 

estava uma elite comercial multimperial que movimentava toda essa en-

grenagem escravista. Vejamos como a Bahia participou desse comércio em 

relação ao seu todo.

Atualmente temos registros de 30.660 viagens negreiras para o período 

aqui analisado (1514-1822). No entanto, os dados ou estimativas de de-

sembarque são apenas para 29.673 delas. Essa diferença decorre da falta de 

informações uma vez que os registros variavam no tempo e de uma insti-

tuição para outra. Outra variável mutável era a quantidade de escravos car-

regada em cada tipo de embarcação, o que levou o grupo de pesquisadores 

do Slave Voyages a tirar médias para estimar o volume total de traficados. 

Esse período foi responsável pelo embarque de 8.225.531 de africanos dos 

quais 7.115.726 chegaram às Américas, uma taxa de mortalidade de 13,50% 

(www.slavevoyages.org).

A característica da escravidão atlântica para produção de mercadorias 

de alto consumo na Europa como açúcar, tabaco, café e cacau, para além da 

mineração de prata e ouro, fez concentrar essa mão de obra escravizada em 

algumas grandes regiões americanas (ALENCASTRO, 1997, 14; MILLER, 

2016 [1997], 41-69).

Conforme podemos notar na tabela abaixo, doze grandes regiões es-

cravistas foram responsáveis por receber 5.568.316 africanos escravizados, 

o que representa impressionantes 78,25% de todo o volume do tráfico para 

o período.218 A Bahia, por sua vez, comercializaria em seu porto 14,82% 

dos africanos sobreviventes que chegariam às Américas até 1822, o que a 

coloca como o maior porto negreiro na Idade Moderna. Em seguida vieram 

a Jamaica (13,09%) e o Rio de Janeiro (10,15%). Esses três portos, sozinhos, 

foram responsáveis por receber 2.708.572 africano o que representa im-

pressionantes 38,06% de todos os desembarcados nas Américas.

218  Para esta análise foram listadas todas as regiões que receberem acima de 150.000 africanos.

http://www.slavevoyages.org
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TABELA 1 – MAIORES REGIÕES ESCRAVISTAS, 1514-1822

Africanos de-

sembarcados

% em relação ao 

tráfico total

Número de viagens

Bahia 1.054.830 14,82 3.767

Jamaica 931.512 13,09 3.579

Rio de Janeiro 722.230 10,15 1.964

Saint-Domingue 694.906 9,76 2.335

Circum-Caribe espanhol 436.699 6,13 1.498

Barbados 374.640 5,26 2.024

Pernambuco 357.385 5,02 1.156

Cuba 265.021 3,72 1.241

Guianas holandesas 258.177 3,62 903

Martinica 167.803 2,35 676

Caribe holandês 153.216 2,15 435

Carolina do Sul 151.897 2,13 829

Total 5.568.316 - 20.407

Fonte: www.slavevoyages.org

Dos 1.172.575 africanos embarcados com o destino ao porto de Salvador, 

chegaram vivos 1.054.830. A taxa de mortalidade do tráfico baiano, para o 

período estudado, foi de 10,04% o que podemos considerar baixa e não mui-

to prejudicial aos lucrativos negócios dos traficantes (KLEIN, 2004, 134-

142). O Rio de Janeiro apresenta taxa de 9,97% e regiões mais distantes da 

África uma mortalidade superior tais como as Guianas holandesas (13,14%), 

Jamaica (14,02%) ou Barbados (17,23%) (www.slavevoyages.org).

TABELA 2 – DESEMBARQUES DE AFRICANOS, 1514-1822

Bahia Brasil Bahia em relação ao Brasil (%)

1514-1600 166 1.155 14,37

1601-1700 69.809 113.610 61,45

1701-1800 751.311 1.326.502 56,64

1801-1822 233.544 830.258 28,13

Total 1.054.830 2.271.525 46,44

Fonte: www.slavevoyages.org

 

http://www.slavevoyages.org
http://www.slavevoyages.org
http://www.slavevoyages.org
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Destino de 46% dos africanos desembarcados no Brasil colonial, a Bahia 

é seguida pelos portos do Rio de Janeiro (31,80%), Pernambuco (15,73%) 

e São Luís e Belém (5,41%). Todo este tráfico baiano foi feito em 3.767 

viagens.219 Apenas para efeito de média podemos calcular que cada embar-

cação desembarcara 280 escravos. Sabe-se, porém, que o tamanho e os ti-

pos dos navios negreiros variavam. Temos, pois, desde embarcações aptas 

a transportar algumas centenas de escravos até aquelas, tais como a Nossa 

Senhora da Guia, que saiu da Costa da Mina para a Bahia com 1.037 africa-

nos embarcados e chegou ao seu destino, em 25 de outubro de 1724, com 

918 escravos (DOMINGUES, 2011, 182).

No que se refere à quantidade de viagens negreiras, vimos na tabela aci-

ma que a Bahia lidera em relação às maiores praças mercantis deste negócio. 

Em seu porto chegaram 50,63% das destinadas ao Brasil. Isso representa 

12,56% das viagens negreiras de todo o período Moderno, como se vê na 

tabela seguinte.

TABELA 3 – VIAGENS SAÍDAS DA ÁFRICA (1514-1822)

Bahia 3.767

Brasil 7.440

Tráfico atlântico de escravos 29.986

Fonte: www.slavevoyages.org

Na África, a colônia portuguesa de Angola destacou-se como a maior 

abastecedora de mão de obra escravizada em toda a era da escravidão. No 

entanto, os escravos embarcados em seus portos representavam 32% dos 

desembarcados no porto de Salvador. A Costa da Mina, por sua vez, foi res- 

ponsável por deportar 58,40% dos africanos chegados à Bahia no período 

aqui estudado. Esses dados lançam luz sobre a importância do Golfo do Be-

nim para as relações comerciais entre a Bahia e a costa atlântica africana, 

fato já consagrado na historiografia da diáspora africana (VERGER, 2002; 

OLIVEIRA, 2016 [1997]; PARÉS, 2006; SILVA JR., 2011). 

Tais dados, no entanto, não podem ofuscar o papel da Bahia como grande 

porto consumidor e redistribuidor de escravos para outras capitanias, em 

especial Minas Gerais e Maranhão (CEZAR, 2016). Desde a descoberta 

219  As fontes para o tráfico atlântico de escravos difere bastante tanto no tempo quanto entre 
as praças mercantis provocando diferenças na quantificação de algumas variáveis no TSTD. Um 
exemplo disso é a quantidade de viagens negreira para o período aqui analisado. Ao todo são 30.660 
viagens que saíram ou que geraram fontes que intencionavam ir comprar escravos na África. Para 
apenas 29.926 viagens temos fontes que assegurem o embarque de africanos na África e, 27.536 delas 
tiveram seu desembarque registrado. Para a Bahia temos a manutenção de 3.767 viagens para todos 
as etapas da viagem, o que aponta para um universo mais próximo da realidade de seu comércio com 
a África.

http://www.slavevoyages.org


171

das minas de ouro, Minas despontou como grande mercado de compra de 

cativos. Por sua vez, o Maranhão teve na escravidão indígena sua grande 

força de trabalho, mas o tráfico negreiro sempre abasteceu de africanos sua 

economia. Com o retorno do comércio livre, após a extinção do projeto 

pombalino da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a Bahia 

passou a representar apenas 5,30% das viagens destinadas à região que já 

despertava o interesse de todas as demais praças negreiras do Brasil (SILVA, 

2008, 488). Para além desse comércio marítimo, não se pode esquecer que 

muitos africanos foram enviados para Maranhão e Piauí através das rotas 

terrestres, pelos mesmos caminhos que desciam o gado daquelas capitanias 

para a cidade do Salvador. Entre 1778 e 1798 foram passadas 411 licenças 

de envio de escravos ao Piauí, 75 ao Maranhão e 13 ao Pará que somados 

representaram 12,40% das licenças emitidas pela Bahia nestes vinte anos 

(APB, SCP, n. 626-13; DOMINGUES, inédito).

Os milhares de africanos escravizados movimentavam o centro nervoso 

do comércio baiano. Na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia 

encontravam-se todas as mercadorias do comércio transoceânico e os co- 

merciantes nele envolvidos. Conheçamos um pouco de seu cotidiano.

3. O TRÁFICO NEGREIRO E A FREGUESIA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA

O porto da Cidade da Bahia estava ao longo da freguesia de Nossa Senhora 

da Conceição da Praia, uma das mais antigas da cidade. Em 1720 ela foi divi-

dida com a criação da freguesia de Nossa Senhora da Penha de França de Ita-

pagipe (DOMINGUES, 2011, 49-61). Em suas praias ocorreriam a faina do 

porto de Salvador e todo o tráfico negreiro ali desenvolvido. Dali partiam os 

navios negreiros para a África e após sua chegada os escravos eram comer- 

cializados em suas lojas e praças. De seu porto também iniciavam mais uma 

etapa do tráfico, a redistribuição para o interior baiano e para outras Capi- 

tanias. Navios menores partiam com os recém-desembarcados para levá-

los para o Recôncavo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande de São Pedro (APB, SCP, n. 626-13; DOMINGUES, inédito).

Em 1757, a Relação Topográfica do medidor de obras de Salvador Manoel 

de Oliveira Mendes, assim descrevia a região da praia:

A sua largura he diferente em muitos lugares e nenhúa excede 
a 50 braças. Devide com o mar, e pela parte de Terra com o Mon-
te que vai, digo circula a Cidade comprehende as duas plataform-
as na Ribeira das Naus e a fortaleza do mar, caza do Provedor 
Mor, Alfândega, Armazéns, Guindastes, quarteis de El-Rei, um 
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corpo de guarda sempre guarnecido, vários trapiches, a Caza do 
tabaco e o mayor Comercio da Cidade, serve de Matriz a Igreja 
filial do Corpo Santo emquanto se não conclue o magnífico Tem-
plo da freguesia, tem outra Capella filial do Morgado de Santa 
Bárbara, comprehende 868 fogos e 5.464 Almas nas quais entram 
as dos Marítimos, Navegantes e Perigrinos. (APB, SCP, Mç. 132, 
fl. 108v-109, grifo meu).

Na parte inferior da imagem, vemos a Freguesia da Conceição. Destaca-se 

ali, o edifício número 41, a Igreja do Corpo Santo descrito acima. Esta já 

havia sido percebida por visitantes da cidade e anotada a sua importância 

para os cultos dos marinheiros, a maioria dos seus fregueses. Na parte su-

perior, a poderosa Freguesia da Sé, local dos grandes solares e palacetes, 

dividia com a Conceição a preferência de moradia dos homens mais ricos da 

cidade. Ligando ambas estavam as ladeiras da Misericórdia e da Conceição. 

A primeira aparece à esquerda da imagem indicada por seta; nela moravam 

vários homens ligados ao tráfico negreiro como o capitão negreiro Jacin-

to Gomes ou, João Lopes Fiúza, vereador, traficante e senhor de engenho 

(DOMINGUES, 2011, 74-75, 96, 215).

Algumas instituições mais importantes da governança fazendária do Es-

tado do Brasil estavam instaladas nesta freguesia. Mendes destacou a Alfân-

dega onde escravos, tecidos e tudo o mais que chegavam ou saíam do porto 

baiano era taxado e registrado. Local de vivência dos funcionários régios e 

dos comerciantes internacionais.

Ali também era comum encontrar centenas de escravos e forros, muitos 

deles mulheres da Costa da Mina, vendendo comida ou oferecendo serviços. 

Marinheiros livres, forros e libertos se aglomeravam na exígua faixa de terra 

para oferecer seus préstimos nas tripulações de navios destinados à Europa 

ou África.

Fig. 1

Prospecto da cidade de 

São Salvador, 1797 

Autor: Manoel Rodri-

gues Teixeira, http://

www.sudoestesp.com.

br/file/colecao-ima-

gens-periodo-coloni-

al-bahia/671/ (acesso 

13/09/2017).
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Foto Cândido Domingues: Representação 

da tempestade sofrido pelo Capitão The-

odozio Rodrigues de Faria (detalhe).

Foto Cândido Domingues: Lápide do 

Capitão Theodozio Rodrigues de Faria.

Um dos ilustres moradores da Conceição da Praia foi Theodozio Rodri- 

gues de Faria capitão de Mar e Guerra aposentado da Carreira da Índia. 

Naquela freguesia instalou loja e investiu no tráfico atlântico de escravos. 

Em 27 de Março de 1751 Theodozio recebeu 53 escravos da Costa da Mina 

recém desembarcados da galera Nossa Senhora do Rosário Santo Antônio, 

cujo capitão e seu sócio José Pereira da Cruz falecera assim que deixou a 

África. Eram 46 homens e 7 mulheres de várias idades, anotados como “ne-

gros, molecoens, e moleques”. Esses cativos certamente compuseram aquela 

cena de venda de escravos em lojas como alguns viajantes citaram em suas 

memórias. O capitão Theodozio Rodrigues ficaria famoso na história baiana, 

não por seu envolvimento no tráfico negreiro, mas por ser o fiel que intro-

duziu o culto a Nosso Senhor do Bomfim na Cidade da Bahia, o que lhe ga-

rantiu a representação do ex-voto retratando o naufrágio do qual fora salvo 

bem como seu sepultamento na Igreja construída a este orago (APB, SJ, In-

ventário post-mortem de José Pereira da Cruz, 07/3257/53; DOMINGUES, 

2011, 55-56).
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Apesar das lojas serem citadas por viajantes temos poucos registros docu- 

mentais sobre elas. Em alguns inventários post-mortem, como o do capitão 

negreiro José Pereira da Cruz, temos registros de africanos novos, como 

também eram chamados os recém desembarcados, e esses raros documen-

tos tornam-se preciosos para conhecermos um pouco do cotidiano do trá- 

fico negreiro. 

No início do século XIX, com o advento da Imprensa, temos maiores de-

talhes e notícias de lojas de venda de escravos. Uma das mais importantes 

delas, na Cidade do Salvador, foi a Loja da Gazeta.

4. A LOJA DA GAZETA E O JORNAL IDADE D´OURO DO BRAZIL

O século XIX trouxe diversas mudanças a Salvador e ao tráfico de escra-

vos. A corte portuguesa ali desembarcou em 21 de janeiro de 1808, onde 

abriu os portos ao comércio com as nações em paz com Portugal. O café 

deslocara a sede por mão de obra escrava para o Rio de Janeiro, que já des- 

pontava para tornar-se o maior porto negreiro de todo o período escravis-

ta do Atlântico. Cada vez mais eclodiam revoltas escravas na cidade e seu 

recôncavo, reflexo da resistência ao cativeiro imposta, em sua maioria, pe-

los escravos nascidos na África. Outra importante mudança do alvorecer 

do século foi, sem dúvida, a imprensa livre. Uma vez liberada na colônia, a 

imprensa foi inaugurada na Bahia com a fundação da gazeta Idade d´Ouro do 

Brazil, um dos primeiros jornais brasileiros (REIS, 2003; NIZA DA SILVA, 

2011). 

 Numa terça-feira, dia 14 de maio de 1811, saia às ruas da antiga capital 

colonial seu primeiro número. Em sua última página, na importante seção 

“Aviso”, lia-se:

O Redactor implora a todas as Pessoas, especielmente aos Sen-
hores Commerciantes, cujas relações com outras Praças assim 
Nacionaes como Estrageiras, são mais amplas, a bondade de lhe 
comunicar todos os artigos que nas suas Cartas acharem dignos 
de merecer a atenção do Público, ou sejão tendentes ao melhora-
mento das Artes, e Sciencias, ou uteis ao Commercio, e que pos-
são servir de symptomas do estado atual dos Negócios políticos 
de todo o Mundo. (Idade d´Ouro do Brazil, 1811, n. 1)

Mesmo de modo tímido, nesta mesma página já podíamos ver o mote 

dessa folha de notícias: discutir os assuntos internacionais e do comércio, 

como bem ressaltava o convite do redator. Neste primeiro número também 

aparece a seção Commercio e Navegação, dando notícias de navios de Lisboa, 

Montevideo, Alagoas e Rio Grande de São Pedro cujas cargas movimenta-
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vam o negócio de carnes secas, açúcar, louça inglesa, vinhos, couros, sebos 

e lã. Essa importância do comércio crescerá com a publicação de uma tabela 

de preços de diversas mercadorias brasileiras e europeias a partir de 1813. 

Como é comum, a imprensa dinamizou todos os setores da vida da cidade, 

tais como as artes, a literatura, a discussão política, as informações (ALEN-

CASTRO, 1997, 11-94). Não seria diferente com o tráfico e a escravidão.

Em 31 de maio de 1811, na sexta edição do jornal, sairia sua primeira 

notícia referente ao comércio negreiro. Era a primeira das várias ofertas 

de venda de navio negreiro que ligava as costas africanas à Baía de To-

dos-os-Santos.

 Depois dos dias Santos vai á Praça o Bergantim Americana 
avaliado em 3:000$[000 réis] com todos os seus pertences da 
Costa da Mina, quem quiser falle com o filho do fallecido Jose 
Pereira de Almeida. (Idade d´Ouro do Brazil, 1811, n. 6)

José Pereira de Almeida, mesmo falecido, debuta nos anúncios do trá- 

fico deste jornal. Esse traficante era experiente na travessia atlântica e nos 

negócios da África, afinal foram longos 25 anos nesta atividade. Almeida 

capitaneou embarcações à África 12 vezes, todas elas à Costa da Mina. Esse 

capitão negreiro conseguiu crescer no tráfico de escravos e comprou um 

bergantim, como vimos acima, tornando-se senhorio de quatro viagens en-

tre 1806 e 1810. Em duas delas, em 1806 e 1809, ele capitaneou a própria 

embarcação e carga. Seus negócios estavam concentrados nas Ilhas de São 

Tomé e Príncipe e a Costa da Mina, especialmente em Porto Novo220 (http://

www.slavevoyages.org).

Assim como os herdeiros de José Pereira de Almeida, vários outros comer- 

ciantes ou familiares anunciavam seus interesses de comprar ou vender em-

barcações na Idade d´Ouro do Brazil. A propaganda do jornal era potenciali- 

zada pela loja da família situada na rua Direita de Santa Bárbara, na fregue- 

sia de Nossa Senhora da Conceição da Praia: a Loja da Gazeta (SERVA, 2014, 

67-68 e 94). Sua especialidade era comercializar livros, tanto europeus 

quanto os impressos em sua tipografia. No entanto, o periódico nos denun-

cia essa importante característica como ponto de comércio de escravos.

220  TSTD, viagens 51444; 51471; 51514; 51551

http://www.slavevoyages.org
http://www.slavevoyages.org
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A importância da Loja da Gazeta foi certamente grande para a sociedade 

escravista baiana. Sabemos pelo jornal que ali era um ponto de encontro. O 

jornal anunciava e espalhava os interesses de compras e vendas. Na loja sa-

bia-se de mais detalhes (dono e seu endereço, talvez o valor pedido em caso 

de venda). Geralmente o anúncio não passava de duas linhas, salvo casos 

especiais como veremos mais à frente, e estes detalhes não estavam expres-

sos, pois cada linha do anúncio custava $100 (cem réis) para ser publicada. 

Vejamos alguns anúncios.

Quem quizer alugar dois negros de cadeira bons por espasso 
de dois, ou tres mezes certos, dirija-se á Casa da Gazeta, que se 
dirá quem os quer &c. (1812, n. 31, grifo meu)

A loja e o jornal também eram espaços para denúncias de fugas indivi- 

duais ou em grupo. No estabelecimento comercial podia-se comprar o jor-

nal onde estavam os anúncios, mas também conversar com os clientes e fun-

cionários que, seguramente, dariam mais detalhes dos fujões e seus donos. 

No jornal, a descrição dada pelo senhor sobre seu escravo corria de mão em 

mão, de um leitor aos ouvidos atentos daqueles que não sabiam ler. Macha-

Fig. 2

Área do Morgado de 

Santa Bárbara, Salva-

dor, 1764

Autor: não identifica-

do, http://www.su-

doestesp.com.br/file/

colecao-imagens-perio-

do-colonial-bahia/671/ 

(acesso 13/09/2017).

Fig. 3

Carregadores de Cadei-

ra, 1779

Autor: Carlos Julião, 

http://www.su-

doestesp.com.br/file/

colecao-imagens-perio-

do-colonial-bahia/671/ 

(acesso 13/09/2017).
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do de Assis tornaria imortal essa situação dos rebeldes com o cativeiro e os 

caçadores das alvissaras, no fabuloso conto Pai contra Mãe (http://www.

dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000245.pdf).

Em 22 de janeiro desappareceo de casa de Caetano Vicente de 
Almeida, huma negrinha nova de nação Barbá, com hum signal 
junto de hum olho, sem outra marca alguma na cara; quem della 
tiver noticia, procure o sobredito junto a casa da Gazeta que lhe 
dará suas alviçaras. (1813, n. 10, grifos da fonte)

O jornal é, ainda, uma testemunha da integração do porto de Salvador aos 

portos fluviais do Recôncavo. Alguns leitores poderiam levar alguns exem-

plares para ler ou vender nas vilas açucareiras. A sua eficiência no controle 

da escravaria e nos negócios atraia os senhores daquela região a denunciar 

fugas e prometer recompensas a quem trouxesse notícias dos seus escravos. 

Pensando nisso o senhor de engenho Antonio Joaquim de Oliveira Mendes, 

dono do Engenho Cabaxi, buscou no jornal a reescravização de três escravos 

seus que haviam fugido. Se fossem encontrados, Mendes evitaria prejuízo 

em tempos que o preço do escravo só aumentava.

A Antonio Joaquim de Oliveira Mendes, Senhor do Engenho 
Cabaxi, lhe fugio hum escravo Nação Angola, chamado Garcia, 
baixo, fulla, beiços grossos, pés grandes, e esparramados, os tor-
nozelos pela parte de dentro sahidos para fóra; e juntamente dous 
negros novos, no dia 29 do mez passado, hum alto sem ponta 
de barba, magro; outro baixo, grosso, e gordo, com barba, Nação 
Congo, ou Angola, levão unicamente por tanga, cobertores d’al-
godão &c. (1818, n. 71, grifos da fonte)

 

Ao que parece, esses companheiros de cativeiro e, provavelmente, falan-

tes do mesmo idioma, ou de algum próximo, organizaram seu plano de fuga 

e restituição da liberdade com a ajuda do idioma “comum” a todos. Essa 

não foi a primeira vez que a importância do idioma pode ser percebida em 

momentos da luta escrava contra o cativeiro (FARIAS, SOARES & GOMES, 

2005).

Mais uma vez a freguesia da Conceição da Praia destacava-se no escravis-

mo brasileiro. Se para o início do século XVIII temos poucas notícias de 

“lojas cheias desses pobres infelizes que lá são expostos completamente nus, 

e que aí são comprados como animais” (FRÉZIER, tomo II, 521, apud Ver-

ger, Fluxo e refluxo, 104.), é no início do Oitocentos e com o advento da 

Imprensa que teremos maiores detalhes do comércio de almas com a Loja 

da Gazeta.

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000245.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000245.pdf


178

***

 A Cidade da Bahia, capital da colônia portuguesa na América por 

mais de dois séculos, destacou-se na política e no comércio transatlântico 

no Idade Moderna. Como vimos nas águas de sua baía um mundo de mer-

cadorias entravam e saíam para alcançar os mercados desde Lisboa até a 

Índia lusitana. Uma mercadoria, no entanto, destacava-se dentre todas: uma 

multidão de pessoas escravizadas. O porto de Salvador ao receber mais de 

um milhão de africanos escravizados desponta na História como o maior 

porto negreiro do tráfico atlântico até a Independência brasileira, em 1822. 

Para fazer girar uma economia tal como a de Salvador e seu recôncavo, a 

Capitania da Bahia era habitada por centenas de homens de negócio e se- 

nhores de engenhos, comerciantes de escravos e açúcar e uma infinidade de 

homens do mar. Na freguesia central da cidade, margeando as águas da Baía 

de Todos-os-Santos, grandes trapiches, lojas e milhares de escravos e forros 

vendiam toda sorte de mercadorias entre um navio e outro que por ali pas-

savam, movimentando o porto e a economia colonial baiana.
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OS ESCRAVOS EM SINES NA ÉPOCA MODERNA: ASPECTOS DE-
MOGRÁFICOS E SOCIAIS

Quando penso na Antiguidade, o pormenor que me aterra 
é o de essas centenas de milhões de escravos, à custa dos quais a 
civilização se manteve ao longo das gerações, não terem deixado 
crónica nenhuma, nenhum registo. Nem sequer os seus nomes 
conhecemos. Em toda a história da Grécia e de Roma, quantos nomes 
de escravos conheceremos nós? Lembro-me de dois, talvez de três. 
Um é Espártaco, o outro é Epicteto. Há também, na sala romana do 
Museu Britânico, um jarro de vidro com o nome do artesão inscrito 
na base, “Felix Fecit”. Fiquei com um nítido retrato mental do pobre 
Felix (um gaulês de cabelo ruivo com um colar metálico ao pescoço), 
mas na realidade talvez ele não tenha sido escravo; por isso só posso 
dizer que conheço o nome de dois escravos, e provavelmente poucas 
pessoas poderão lembra-se de mais algum. Os restantes sumiram-se 
no silêncio absoluto.

George Orwell. Recordando a Guerra Espanhola221, p.32

Aspectos demográficos, por Rui Santos e Sandra Patrício

A temática dos escravos em Sines nunca foi estudada de forma sistemática. 

Assim, o primeiro passo para o seu estudo é fazer o levantamento da 

existência de fontes.   A excepção é a obra de Jorge Fonseca (2002), que 

apresenta alguns dados relativos a Sines. As principais fontes disponíveis, 

dada a inexistência de confrarias ou outras irmandades, são os registos de 

nascimentos, de óbitos e os registos notariais. A documentação municipal, 

apesar de quase muda em relação à existência de escravos em Sines, também 

não deve ser desprezada.

A mais antiga referência a escravos conhecida em Sines data de 1512. O 

foral novo, cujo objectivo era a actualização dos direitos e rendas régias e 

senhoriais a cobrar no concelho, apresenta um parágrafo acerca do imposto 

que devia pagar o vendedor de escravos (Marques, 2012: 56). Esta passagem 

não significava necessariamente que o porto de Sines era local de chegada e 

de venda de escravos, dado que as mesmas determinações surgem em forais 

221  Orwell, George (2003). Recordando a Guerra Espanhola. Tradução de Júlio Henriques. Lisboa: Antígona, 
p.32.
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de localidades do interior, como Angeja (Marques, 2005: 115) e também 

no vizinho concelho de Santiago do Cacém, documento com o qual o foral 

de Sines partilha várias determinações (Reis, 2011:114-115). Parece ser 

antes o resultado de um formulário da reforma manuelina dos forais novos. 

De facto, havia capítulos, nomeadamente o Gado do Vento, Pena de Arma, 

Portagem e Pena do Foral, que eram comuns a vários forais, seguindo o 

modelo do foral de uma cidade ou vila notável. Por exemplo, remetiam para 

o foral de Leiria vários forais da comarca da Estremadura, como Torres 

Vedras, mas, por sua vez, o foral de Leiria remetia para o de Santarém (Silva 

e Vargas, 2016: 22).

De qualquer forma, sempre que se vendesse um escravo, independente- 

mente do seu sexo, o seu vendedor devia pagar à Coroa um real e cinco 

ceitis. As trocas de escravos entre os seus senhores que não envolvessem 

pagamentos estavam isentas, mas aquelas que geravam receita deviam pagar 

portagem; os bebés de mama também não pagavam imposto além daquele 

pago pela compra da sua mãe. No caso de um escravo obter a alforria por 

acordo com o seu senhor, deveria pagar a dízima para a portagem (Marques, 

2012: 30-31). Uma passagem em tudo idêntica encontra-se no foral da 

vila de Santiago do Cacém (Reis, 2011:127) e com diferenças somente no 

quantitativo a pagar, nos forais de Almada (Sousa, 2013: 115) e de Torres 

Vedras (Silva, Vargas: 130).

Outra referência no foral diz respeito à justiça. Se um escravo cometesse 

um crime de sangue, com pao ou pedra, não pagaria pena de arma. Esta 

penalização era paga por todos aqueles que ferissem alguém com uma arma. 

Esta isenção parece positiva, mas o mesmo artigo equiparava os escravos 

a menores de quinze anos, a criados e a mulheres, colocando-os a todos 

numa posição subalterna e mesmo inimputável. Por outro lado, os senhores 

que castigassem os seus escravos estavam isentos de pena de arma, e o 

mesmo sucedia com os maridos que castigassem as mulheres e os pais que 

castigassem os filhos (Marques, 2012: 51). Estas determinações são comuns 

e encontram paralelo nos forais de Alcochete (Dias, 2015:48), Montijo 

(Dias, 2014: 44), mas também em forais de terras do interior, como Angeja 

(Marques, 2005:112).

No início do século XVI, segundo o Numeramento de 1533, viveriam 180 

moradores na vila e no termo 23 (Freire, 2001: 333-334). Não é possível, 

dado que não foram conservados os registos de baptismos da freguesia de 

Sines no século XVI, apontar qual o número de escravos no concelho para 

este período. No entanto, a existência de um conjunto de escravos em Sines 

no século XVI é-nos comprovada através de outra fonte, a visitação à vila de 

Sines de 1565, pelos visitadores da Ordem de Santiago de Espada, senhorio 
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da vila222. Os visitadores Gonçalo Barradas e Estêvão de Brito mandaram 

ao prior que admoestasse os senhores de escravos da vila para que os 

mandassem à catequese pelo menos aos domingos e aos dias de guarda, 

bem como que fossem confessados na Quaresma223. Procurava-se garantir a 

catequização dos escravos para a boa salvação da sua alma, o que implicava 

perda de tempo de trabalho útil de que o senhor não queria abdicar.

Por outro lado, um auto de posse do Castelo de Sines de 1533 (Azevedo, 

1905: 103) identifica claramente uma estrutura na fortaleza apenas onde 

dormiam escravos, junto ao que viria a ser, nos séculos XVII e XVIII, a Casa 

do Governador: 

(…) E defronte da porta do dito castello esta huma casa torre que 

he estrebaria com suas mangedoyras em que caberão dez ou doze 

cavallos com outra casa dentre pera palheiro e dormirem escravos 

que disse o dito comendador que mandara tãobem fazer e detrás 

das ditas estrebarias esta hum quyntall çarrado que he das propryas 

casas de que se serve o alcayde que esta na dita fortalleza (…)

A existência desta casa pode sugerir que a vila era um local de chegada 

de escravos a partir de África. No entanto, a bibliografia já publicada sobre 

as rotas dos escravos para a Europa apenas se refere a Lisboa e ao Algarve 

como pontos de chegada. A partir de 1512 tornou-se obrigatório que todos 

os navios que transportassem escravos atracassem em Lisboa (Mendes, 

2004: 13-30), o que torna pouco provável que o porto fosse um receptador 

de escravos vindos de África. Na prática o Porto, Setúbal e o Algarve 

continuaram a receber escravos no século XVI, enquanto no século XVII 

Portugal já só recebia escravos negros a partir do Brasil (Marques, 2004: 

39,61), mas não existem provas documentais de que o mesmo seja válido 

para Sines. 

Podiam de facto chegar escravos a Sines por via marítima, e depois serem 

distribuídos por outras localidades, mas não é crível que a vila fosse um 

ponto de entrada significativo, ou que chegassem escravos directamente 

vindos de África. Era ainda possível que os escravos chegassem a Portugal 

por intermédio de particulares e oficiais que os traziam enquanto resultado 

dos privilégios dos cargos exercidos (Lahon, 1999: 36). Outro indicador que 

corrobora a hipótese de que Sines não era um porto de chegada de escravos 

directamente de África é a inexistência de baptismos de adultos, que era 

222  Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Visitação a Sines e Santiago do Cacém efectuada pelo 
prior Gonçalo Barradas e por Estêvão de Brito. Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 215. 
Fl.5,1565.

223  ANTT. Visitação a Sines e Santiago do Cacém efectuada pelo prior Gonçalo Barradas e por 
Estêvão de Brito. Ordem de Santiago e Convento de Palmela, liv. 215. Fl.5,1565, fl. 9v.
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obrigatória pela bula de 1454. Este diploma obrigava os proprietários a 

baptizar os seus escravos (Rijo, 2012: 123).

Por outro lado, estudos acerca do sistema portuário português ignoram 

completamente o porto de Sines e todo o Alentejo Litoral. Entre Alcácer do 

Sal e o Algarve não foi identificado qualquer porto com relevância (Polónia, 

2000: 5). Desta forma, tudo parece apontar, independentemente do facto de 

se concordar ou não com a relevância do porto de Sines na Época Moderna, 

para o facto de esta estrutura servir sim o alcaide-mor e o governador militar. 

Desconhece-se quais as ocupações destes escravos, que tanto poderiam ser 

usados na defesa da vila como em trabalhos mais tradicionais atribuídos aos 

escravos, como trabalhos agrícolas, ou na estiva do porto.

No que respeita à origem da população escrava de Sines, as informações 

recolhidas não permitem tirar quaisquer conclusões. Possivelmente, tal 

como aconteceu a nível nacional, os angolanos, cabo-verdianos e são-

tomenses foram os mais exportados para Portugal e pode ter sido essa a 

origem dos escravos em Sines (Henriques, 2004: 272).

A posse de escravos era comum a vários estratos da população, mesmo 

que não se possa dizer que fosse generalizada (Caldeira, 2016: 185). A maior 

parte dos proprietários, em Lisboa, possuía entre um a cinco escravos, e 

apenas uma minoria de 17,5% possuía seis ou mais escravos (Rijo, 2012: 

120).

Além das elites também a população mais humilde era possuidora de 

escravos, mesmo que a sua posse não fosse generalizada (Caldeira, 2017: 

185). O carpinteiro Manuel Fernandes, residente em Sines, tinha um escravo, 

Joane. Em 1572 nomeou um procurador para receber do juiz ordinário de 

Grândola, André Luís, o que este lhe devia da soldada do seu escravo224.  

Os escravos serviam os senhores não só com o seu trabalho mas também 

como fonte de rendimentos, alugados a terceiros ou a trabalhar por conta 

própria, e, como tal, deviam ceder aos donos uma fracção do que recebessem 

(Fonseca, 2002: 92). O trabalho dos chamados negros de ganho era muito 

comum em Portugal no século XVI, pois era uma fonte de rendimento para 

os seus donos num período em que o trabalho livre era caro (Tinhorão, 

1988:107-110). 

Um dos senhores de escravos mais importante foi, no século XVII, o 

comendador e alcaide-mor Francisco de Sá Meneses. A sua escrava Maria225 

morreu em 1614 e foi sepultada no adro da Igreja, mas mandaram-lhe rezar 

uma missa cantada e ofertada por sua ama, a esposa do comendador. Era 

224  Arquivo Distrital de Évora. Fundo Notarial. Cartório Notarial de Évora, livro 184, fl. 76-77, 2 de 
Maio de 1572.

225  Arquivo Distrital de Setúbal. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 32, registo de 29 de 
Agosto de 1614.
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estimada pela sua dona e possivelmente era sua criada pessoal. Este tipo 

de relações entre escravo e senhor não era incomum. Na Madeira, por 

exemplo, o escravo era mantido como sinal de ostentação e tratado como 

membro da família. No que respeita à saúde, os proprietários investiam no 

tratamento médico e nos enterramentos dos seus escravos, junto ao Hospital 

da Misericórdia do Funchal (Vieira, 1996).

O juiz ordinário em 1617, Afonso Pires, também era possuidor da escrava 

Maria, falecida em 1617226. Também o comendador Sebastião de Sá Meneses 

possuía escravos. Sesinando Pessanha faleceu em 1645227, mas ser escravo 

de uma personalidade da vila não impediu a sua sepultura no adro.

Nem todos os escravos viviam na vila. Conhece-se Maria Leda228, falecida 

em 1619, escrava de António Dias e moradora no sítio da Benaiça, a povoação 

mais importante além da vila com 9 moradores, na primeira metade do 

século XVI (Patrício, 2012:138). Ana, escrava do capitão das ordenanças do 

termo Manuel Crispim, residia no Gaio e faleceu em 1775229. 

Várias viúvas possuíam escravos, talvez como herança dos maridos. 

Tomé230, escravo da viúva Maria Dias, faleceu em 1616 e foi sepultado no 

adro da Igreja, atrás da sacristia. Diogo Machado231, escravo da viúva Ana 

Lopes, era com certeza muito considerado pela sua ama. Além de ter um 

segundo nome, Machado, foi sepultado na Igreja Matriz, num jazigo por ela 

adquirido. O mesmo aconteceu a Ângela, falecida em 1636232 e sepultada 

diante da mesa de São Sebastião, na Igreja Matriz, pela ama Maria Tomé. 

Outras mulheres também possuíram escravos, que receberam o seu nome. 

Francisco Gomes, falecido em 1621233, era escravo de Guiomar Gomes e 

recebeu o seu nome. 

Também Isabel234, escrava falecida em 1624, foi sepultada pelo seu 

proprietário, Rui Dias, debaixo da mesa de Nossa Senhora da Conceição, 

dentro da Igreja Matriz, sinal do apreço do seu amo.

O cirurgião do partido Manuel Vieira também possuía uma escrava, Joana 

Maria. Faleceu em 1760235.

226  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 52, registo de 21 de Agosto de 1617.

227  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 2, fl. 34, registo de 12 de Outubro de 
1645.

228  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 57v, registo de 11 de Janeiro de 1619.

229  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 57v, registo de 11 de Janeiro de 1619.

230  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 38, registo de 28 de Abril de 1616.

231  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 38v, registo de 30 de Maio de 1616.

232  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 2, fl. 16, registo de 8 de Julho de 1636.

233  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 57v, registo de 19 de Janeiro de 1621.

234  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, fl. 71v, registo de 24 de Abril de 1624.

235  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 3, fl. 89, registo de 20 de Fevereiro de 1760.
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Os padres locais eram também senhores de escravos. Luís, falecido em 

1634236, foi sepultado na igreja da Santa Casa da Misericórdia. O seu amo, o 

padre Diogo Lopes, deve ter tido influência na sua sepultura. Já Manuel da 

Costa237, escravo do padre Francisco Cruz, foi sepultado na matriz em 1675 

e deixou um testamento, encomendando várias missas pela sua alma. Pode 

ter herdado alguma quantia do seu dono ou ter conseguido amealhar algum 

dinheiro por trabalhos que tenha feito. A escrava Maria pertencia ao padre 

André da Costa e foi sepultada na Igreja Matriz em 1695238. Já no século 

XVIII, em 1710, o escravo Paulo239, do padre José de Brito, foi sepultado 

na Igreja Matriz. O padre Martinho da Serra também possuiu o escravo 

José, falecido em 1730240. O padre Alexandre Mimoso, prior da Matriz e 

redactor das Memórias Paroquiais de 1758, também teve uma escrava, 

Maria Queimada241, falecida em 1750 e que possivelmente trabalhava como 

criada. Os escravos de propriedade dos padres, fossem párocos ou simples 

beneficiados da matriz, foram sempre sepultados na Igreja.

Os registos paroquiais são um ponto de partida. No entanto, não são 

completamente fidedignos, nem para a população livre nem para a população 

escrava. Note-se uma das determinações do visitador ordinário da matriz de 

Sines, em 1677242, a qual admoestava o pároco a registar todos os óbitos na 

freguesia. De facto, anos há, como 1676, em que apenas dois óbitos foram 

registados. O mesmo sucedia noutras partes do país, como na Ilha da Madeira 

(Vieira, 1996). Podia ainda acontecer que não fossem registados os óbitos 

dos sepultados na Igreja da Misericórdia no livro de óbitos da Igreja Matriz. 

Esta situação parecer ter acontecido a partir da segunda metade do século 

XVII, quando o número de enterramentos na Misericórdia registados nos 

livros de óbito começou a diminuir (Patrício, 2016: 80-81). É possível que 

muitos escravos aí tenham sido sepultados sem que os livros de registo de 

óbito da Misericórdia tenham chegado aos nossos dias e estarem, assim, fora 

do nosso conhecimento. Assim, os dados recolhidos a partir dos registos de 

óbito não são completamente seguros, e apresentam um carácter indicativo.

 Os dados relativos à primeira metade do século XVII apontam para 4% 

de população escrava, 50 pessoas num total de 1253 óbitos. Este número 

é compatível com o cálculo da população escrava em Portugal no mesmo 

período (Fonseca, 2004: 245). Na segunda metade do século apenas foram 

236  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 2, fl. 12v, registo de 21 Dezembro de 
1634.

237  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 3, fl. 163, registo de 9 de Fevereiro de 1775.

238  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 3, fl. 117, registo de 21 de Dezembro 
de 1695.

239 ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 43, fl. 136, registo de 31 de Maio de 1710.

240  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 2, fl. 48v, registo de 7 de Janeiro de 1730.

241  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 3, fl. 8v, registo de 2 de Fevereiro de 1750.

242  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 3, fl. 82, 19 de Fevereiro de 1677.
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registados quatro óbitos de escravos: dois escravos e duas escravas. Foram 

Manuel da Costa, escravo do padre Francisco da Cruz, sepultado na Igreja 

Matriz em 12 de Dezembro de 1675243; Maria, escrava do padre André da 

Costa, sepultada na Matriz em 21 de Dezembro de 1695244; Catarina, filha 

de Maria Preta, sepultada na Matriz em 30 de Dezembro de 1695; Manuel 

da Costa, escravo do Camarão, foi sepultado em 23 de Maio de 1698245. Desta 

forma, a população escrava sepultada em Sines no século XVII resumia-se a 

3% da população. Entre 1878 pessoas sepultadas, apenas 54 eram escravas. 

Quando se analisam os registos de nascimento no século XVII, verifica-

se que os escravos representam 3,4% dos nascimentos entre 1605 e 1705. 

Os senhores deviam baptizar os filhos das escravas no mesmo período de 

tempo em que as restantes crianças deviam sê-lo, ou seja, durante oito dias 

depois do nascimento. Quando adquiriam novos cativos os senhores tinham 

um mês para baptizar as crianças com dez anos ou menos e seis meses para 

os de idade superior (Fonseca, 2016: 119).

Os registos de nascimento foram analisados por amostragem, de cinco em 

cinco anos. Neste período é possível verificar um decréscimo da natalidade 

no concelho a partir da segunda metade do século, o que também se 

repercute no nascimento de filhos de escravas. Houve mesmo um ano, em 

1695, que o número de óbitos (41), ultrapassou o número de nascimentos 

(32). É possível que esta circunstância se deva a uma epidemia, mas para 

esse ano não se conservaram quaisquer livros de registo no Arquivo 

Municipal, pelo que não é possível afirmá-lo com segurança. Os finais do 

século XVII e a primeira metade do século XVIII no Alentejo foram tempos 

de crises de mortalidade causadas por epidemias e más colheitas (Pinto, 

Rodrigues e Madeira: 2001:395). De qualquer forma, também a diminuição 

dos registos de óbito na segunda metade do século XVII sustenta a hipótese 

da diminuição da população.

243  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 3, fl. 81, 1675, Dezembro, 12.

244  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 3, fl. 117, 1695, Dezembro, 21.

245  ADSTB. Paróquia de Sines, livro de óbitos nº 1, caderno 3, fl. 121v, 1698, Maio, 23.
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ÓBITOS E BAPTISMOS EM SINES (1605-1705)

A proporção da população escrava nascida em Sines no século XVII 

é superior à proporção das crianças expostas (0,22%), que apenas nos 

séculos seguintes viria a ter relevância. Na quase totalidade dos registos de 

nascimento é mencionada a mãe escrava da criança e o seu senhor, bem como 

os seus padrinhos. A excepção é Diogo Ramos, escravo, filho de Sebastião, 

nascido em 26 de Janeiro de 1664246. Esta omissão pode significar que os 

donos do pai, Manuel Afonso e Ana Dias, desejavam libertar a criança, pois 

a condição escrava era transmitida pela mãe.

Olhemos agora para os registos de casamento: entre 1622 e 1699 foram 

identificados treze actos247que envolviam escravos. O casamento era mal 

visto pelos donos de escravos, pois limitava a sua capacidade para dispor 

deles (Fonseca, 2002:158). Apesar disso, o matrimónio de escravos com 

pessoas livres, não era incomum (Fonseca, 2002: 159-161).

Quando se verifica o estado conjugal dos nubentes que compunham os 

casamentos em Sines chegamos à conclusão que vários foram inter-raciais. 

Foram contabilizados dezassete casamentos, dezasseis registados no livro de 

registo de casamentos da Paróquia de Sines entre 1606 e 1699 e um último 

casamento inferido de um registo de óbito.

246  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de baptismos, livro 1, caderno 2, fl. 47, 26 de Janeiro de 1664.

247  A recolha destes registos foi feita pro Rui Santos, técnico do Museu de Sines.
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ÓBITOS E BAPTISMOS EM SINES (1605-1705) 

A maior parte destes casamentos realizou-se entre o nubente escravo e 

uma nubente livre (59%). Dado que a escravatura era transmitida por via 

materna, estes casamentos asseguravam uma descendência livre. Seguiam-

se os casamentos entre negros livres (12%) e apenas 11% de casamentos 

entre escravos. Um casamento realizou-se entre um homem livre e uma 

escrava (6%). Dois casamentos realizaram-se entre um homem livre e uma 

negra livre (2%).

O casamento do escravo Sesinando Pessanha, escravo do comendador 

Sebastião de Sá, é fora de comum. Casou em 8 de Fevereiro de 1635 com 

Brásia Dias, acerca da qual apenas se refere ser moça solteira248. Desta forma, 

seria uma mulher livre. O primeiro filho do casal, Manuel, nasceu em 3 de 

Junho de 1636249, e o segundo, Sisenando, nasceu em 1646250, já o pai tinha 

falecido, no ano anterior251. Ambas as crianças eram livres.

Outro casamento interessante é o de António João, homem livre natural 

de Aveiro, e da escrava parda Maria Camaroa, em 2 de Junho de 1636252. 

No entanto, passados seis meses, Maria Camaroa faleceu, no dia 2 de 

Dezembro253. Foi enterrada na matriz debaixo da mesa de Nossa Senhora do 

Rosário e a sua dona, a viúva Antónia Camaroa, deve ter tido influência no 

seu enterramento. O seu estado conjugal não foi referido. O esposo faleceu 

nove anos depois, em 31 de Março de 1645254.

248  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.29, 8 de Fevereiro de 1635.

249  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de baptismos, livro 1, fl. 149, 3 de Junho de 1636.

250  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de baptismos, livro 1, caderno 2, fl. 71, 16 de Abril de 1646.

251  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de óbitos, livro 1 caderno 2, fl. 34, 12 de Outubro de 1645.

252  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.32v, 2 de Junho de 1636.

253  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de óbitos n.º 1, caderno 2, fl. 17v, 2 de Dezembro de 1636.

254  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de óbitos n.º 1, caderno 2, fl. 33v, 31 de Março de 1645.



190

Os escravos com o nome Camarão continuaram na vila. Em 1686 Manuel 

Camarão, filho da escrava Esperança Rodrigues, casou com a mulher livre 

Margarida Gonçalves255. A noiva era ela própria filha de um escravo, Luís 

Rodrigues, e de mãe livre, casados em 1660256. Foi portanto um casamento de 

uma família já em processo de integração. As testemunhas foram o homem 

livre Manuel da Costa Palma e o escravo Diogo Ramos. Teriam alguma 

relação com os Camarão, que, no século XVIII, são homens da governança? 

Ou terão herdado o nome dos seus donos, essa mesma família? Esta última 

parece ser a hipótese mais provável, já que não era permitido aos elegíveis 

para a Câmara Municipal serem descendentes de escravos.

Os casamentos mistos parecem ter sido comuns em Sines no século XVII. 

Em 1646 morreu a mulher livre Domingas Cristóvão, casada com o escravo 

André Medeiros257. Os filhos do casal, que, se os houve, não foram registados 

em Sines, seriam livres também. Estes casamentos colocam também a questão 

da sobrevivência da mulher livre casada com um escravo. Ou Domingas 

Cristóvão trabalhava na casa do dono do seu marido, Manuel Francisco 

Raposo, como assalariada, ou André Medeiros era escravo de ganho, e assim 

conseguia sustentar uma família, mesmo que com dificuldades.

O médico do partido Manuel da Silva, cujo partido foi aumentado em 

1642258, embora já vivesse em Sines em 1636, quando foi padrinho de 

casamento do escravo Pedro Gomes e de Isabel Fernandes, mulher livre259, 

protagonizou um casamento misto.Viúvo, casou em 1646, com Maria de 

Morais, preta solteira260. A sua esposa era livre e, embora não saibamos 

como foi recebido o casamento na vila, o acto teve testemunhas socialmente 

importantes, nomeadamente o comendador Sebastião de Sá Meneses e o 

escrivão da câmara Sebastião de Oliveira Fogaça. 

Outro caso excepcional, pois é o único em que se identificou um filho do 

casal, é o de Diogo Ramos, escravo de Manuel Afonso Raposo, que casou 

com a mulher livre Ana Dias, em 1662261. O filho de ambos, Sebastião, nasceu 

em 1664262, é um dos únicos casos em que um pai escravo é identificado. No 

entanto, o filho era livre, pois livre era a sua mãe. 

255  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.114v, 13 de Novembro de 
1660.

256  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.77, 4 de Julho de 1686.

257  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de óbitos n.º 1, caderno 2, fl. 36, 20 de Maio de 1646.

258  ANTT, Chancelaria Régia de D. João IV, livro 13, fl. 226v, 26 de Novembro de 1642.

259  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.33, 15 de Junho de 1636.

260  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.65v, 10 de Maio de 1646.

261  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, caderno 2, fl.80v, 12 de Novembro de 
1662.

262  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de baptismos, livro 1, caderno 2, fl. 47, 26 de Janeiro de 1664.
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Um segundo caso é o de Amador, nascido em 9 de Julho de 1622, filho do 

escravo Amador e da escrava Maria263. Os pais pertenciam a donos diferentes: 

ele a Lourenço Pires e ela à dona viúva Isabel de Matos. Os pais acabaram 

por casar uns dias depois, na Ermida de São Bartolomeu264. As razões para a 

escolha do local de casamento de Amador e Maria não são claras nem foram 

esclarecidas pela fonte, dado que os nubentes residiam na vila.

Todos estes casamentos, com a excepção do realizado entre Amador e 

Maria, realizaram-se na Igreja Matriz, possivelmente por se situar no local 

onde os escravos residiam.

Como podemos verificar, o número de casamentos registados que 

envolveu a comunidade africana foi reduzido. Do total dos casamentos 

registados entre 1606 e 1699, 896, apenas 1% do total envolveu escravos. 

É possível que, tal como sucedeu com os baptismos, os actos tenham sido 

registados em outras paróquias. Os escravos eram objecto de compra e 

venda e é natural que entre eles houvesse uma grande mobilidade.

GRÁFICO. CASAMENTOS EM SINES ENTRE 1606 E 1699. 

GRÁFICO. CASAMENTOS EM SINES ENTRE 1606 E 1699

263  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de baptismos, livro 1, caderno 2, fl. ilegível, 7 de Julho de 1622.

264  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de casamentos n.º 1, fólio não numerado, 27 de Julho de 1622.
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O movimento dos casamentos dos escravos é apenas uma pequena parte 

do total dos casamentos, que acompanham a tendência que se verifica para 

o comportamento demográfico de Sines no século XVII. Assim, após uma 

primeira metade do século com oscilações mas que indicam uma população 

com alguma vitalidade, segue-se um período sem registos (década de 

cinquenta), e um decréscimo no número de casamentos.

Vejamos alguns casos em concreto de escravos que se distinguiram na 

sociedade local. Brianda, uma preta forra falecida em 20 de Abril de 1632265, 

constitui um caso excepcional. Além de ser mulher, e solteira, era ainda uma 

escrava libertada, um exemplo dos grupos marginais do Antigo Regime. O 

registo de óbito informa que Brianda deixou a Santa Casa da Misericórdia de 

Sines como sua herdeira e testamenteira, pelo que foi sepultada na sacristia 

da Igreja da Misericórdia. Enquanto mulher e antiga escrava, de acordo 

com o compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1618, estava excluída das 

confrarias suas congéneres, mas, possivelmente, a sua piedade e até os bens 

que conseguiu acumular ao longo da vida permitiram-lhe ser sepultada na 

Misericórdia. Não foi possível localizar o seu testamento nem conhecer os 

seus bens (Patrício, 2016: 75).

Em 1741 António Monte, escravo de Manuel Pires Garrás, prestou 

juramento perante a Câmara Municipal em como iria medir o pão exportado 

pelo seu dono para Lisboa e em como iria declarar as quantidades exportadas:

(…) para que fosse medir o pam que ceu senhor mandava para 

Lisboa, e declarou debacho do juramento que cantos (?) moyos 

medice cuja declaração faria depois da dita medisão o que elle 

prometeo fazer de que fis este termo que o dito Antonio do Monte 

assinou266.

António Monte não sabia escrever, e assinou de cruz, mas é provável 

que soubesse ler e conhecesse rudimentos de cálculo. Na Época Moderna o 

conhecimento da leitura precedia o da escrita e as duas capacidades podiam 

excluir-se (Lisboa, Miranda, 2011: 340-341). Para além disso, a maior parte 

da população era analfabeta e, quanto muito, sabia assinar o seu nome e 

tinha alguns rudimentos de leitura. Em Sines o ensino público data apenas 

da segunda metade do século XVIII, quando, em 1774, o mestre de gramática 

Cipriano de Lima267 se apresentou à Câmara, com aprovação da Real Mesa 

Censória.

265  ADSTB. Paróquia de Sines. Livro de óbitos n.º 1, caderno 2, fl. 6, 20 de Abril de 1634.

266  Arquivo Municipal de Sines. Câmara Municipal de Sines. Vereações, livro 8, fl. 72, 26 de 
Novembro de 1741.

267  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 136v-137, 29 de Março de 1774.
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Uns anos mais tarde temos notícia de outro escravo bem considerado. 

Em 1771 era preciso remeter para a vila de Ourique o dinheiro das terças de 

1770, bem como o do real de água268. A vereação escolheu Domingos José, 

que é caracterizado como tendo sido escravo: que foi escravo do cirurgião 

Manoel Vieira. De facto, já deveria ser um homem livre, pois acordou-se 

pagar-se-lhe uma recompensa pelo trabalho. Domingos José não assinou o 

acto.

Os escravos eram empregados, no Alentejo, em actividades agro- 

-pecuárias e no serviço doméstico, assim como no comércio, transportes e 

artesanato, mantendo o seu ofício após a libertação. Era o exercício de um 

ofício que permitia a integração do escravo ou do liberto na sociedade, face 

à animosidade e ao preconceito que foi sendo criado em relação aos negros. 

Considerava-se que tinham vícios como o alcoolismo, a violência, o roubo 

e a fuga aos donos. Apenas a sua integração racial e cultural na sociedade 

branca, que decorreu de forma lenta e gradual, fez regredir a animosidade 

sentida contra a população negra (Fonseca, 2004: 246).

Houve senhores e escravos que desenvolveram relações mais igualitárias, 

permitindo a alforria dos escravos. As alforrias eram realizadas por via 

de escritura lavrada por um notário, através de testamento. Os escritos 

eram documentos elaborados pelos donos que só tinham valor legal se 

transformados em escritura notarial (Fonseca, 2002:166). Em algumas 

ocasiões a liberdade apenas era dada ao escravo no final da vida, de forma 

a que o dono se eximisse do seu dever de protecção do escravo em caso de 

doença ou velhice (Vieira, 1996). Não dispomos de informação para poder 

afirmar a validade dessa hipótese em Sines, mas é provável que também 

aqui seja válida.

Em 1693 Isabel da Costa, viúva de Baltazar Fernandes, deu a alforria 

ao seu escravo António da Costa269, que tinha recebido em partilhas pela 

morte do marido. Os escravos, entendidos como bens, podiam ser vendidos, 

emprestados, legados em herança ou dados como pagamento de dívidas 

(Rijo, 2012:121). A carta de alforria outorgada por Isabel da Costa exigia 

que António da Costa saísse das suas casas, pois o escravo vivia à parte da 

dona, com consentimento dela e numa casa da mesma, onde utilizava um 

estrado e uma arca dela, que teria que lhe deixar depois de forro. Isabel 

da Costa não desejava que o escravo figurasse como sua propriedade pello 

grande amor que lhe them. António recebeu o nome da sua dona e depois 

268  AMSNS.CMSNS. Vereações, livro 10, fl. 87-88, 2 de Abril de 1771.

269  ADSTB. Cartório notarial de Sines. Livro de notas de Manuel Dias Leitão e Sebastião de Oliveira 
Fogaça entre 1690 e 1694, fl. 78-78v, 28 de Setembro de 1693.
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de forro podia deslocar-se para onde quisesse. Esta situação era comum, e 

permitia a integração dos escravos em redes de sociabilidade distintas das 

dos seus proprietários (Rijo, 2012: 124).

Nem sempre as relações eram cordatas. Há várias notícias de conflitos 

entre a população branca e a população escrava. Em 1677270 o escravo Gaspar, 

do capitão Manuel Afonso Raposo, foi ferido com um pau por Maria Correia 

a Parola e a sua filha Francisca Rodrigues. O capitão acabou por perdoá-las, 

por fazer gastar a uma[s] mulheres pobres o seu dinheiro em livramento, que 

pudera ser escusado. O dano causado ao escravo não foi considerado, apenas 

as despesas que podiam decorrer para as rés, consideradas pobres, com o 

processo judicial.

O fim da escravatura em Portugal continental, de forma a que o fluxo 

se dirigisse somente ao Brasil, chegou com o alvará de 19 de Setembro de 

1761, pela proibição da entrada de escravos no Reino. Em 1773 o alvará de 

16 de Janeiro, conhecido como a Lei do Ventre Livre, alargou a proibição de 

entrada de novos escravos nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, assim 

como considerava homens livres os que nascessem após a data de publicação 

do diploma e todos os escravos cuja condição cativa recuasse às bisavós. 

Apenas se mantinham escravos aqueles cujo estatuto servil remontasse às 

avós (Caldeira, 2013: 231).

O CULTO DE SÃO BENEDITO

São Benedito (1524-1589), também conhecido como o Mouro, nasceu 

em Itália, filho de escravos (Catholic Online, 2015). Após a sua libertação 

ingressou na ordem franciscana e, apesar de ser iletrado era respeitado e 

procurado pelos fiéis enquanto confessor. A sua festa é comemorada no 

Brasil, onde se tornou o padroeiro dos escravos e homens negros, no dia 

5 de Outubro, enquanto na Europa é celebrado no dia 4 de Abril. Apesar 

de ter tido cargos de responsabilidade no seu convento, desejou voltar à 

sua ocupação como cozinheiro. Foi beatificado em 1743 e canonizado em 

1807. No Brasil é padroeiro dos negros e mulatos, assim como nos Estados 

Unidos da América. Em Portugal o seu culto foi introduzido no século XVII, 

quando, em1609, foi erigida uma Irmandade de São Benedito no Mosteiro 

de Santana (Lahon, 1999: 65). 

A existência de uma imagem de São Benedito na Igreja de Nossa Senhora 

das Salas em Sines comprova o seu culto na vila, possivelmente pela 

comunidade de escravos e libertos que existia em Sines desde pelo menos o 

270  ADSTB. Cartório notarial de Sines. Livro de notas de Luís da Costa 
Leitão e Martinho Pires Cordeiro, fl. 60v, 29 de Outubro de 1677.
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Fig. 1

A imagem de São Ben-

edito, Capela de Nossa 

Senhora das Salas. Fo-

tografia de Sofia Costa, 

Câmara Municipal de 

Sines

início do século XVI. A imagem parece ser do século XVIII, contemporânea 

da beatificação de São Benedito, demonstrando que o seu culto se disseminou 

de forma muito rápida na Época Moderna.

Não se conhece nenhuma confraria de escravos e libertos em Sines, 

embora existisse uma confraria dedicada a Nossa Senhora do Rosário, 

cujo culto estava associado, no Brasil, a São Benedito (Simão, 2010: 58). 

É referida pela primeira vez na visitação de 1565 (Patrício, 2016:54). Em 

1758, o padre Alexandre Mimoso refere-se à existência de confrarias em 

todos os altares da Igreja Matriz, inclusive no altar de Nossa Senhora do 

Rosário, na parte esquerda do cruzeiro (Falcão, 1758: 21, 26). Esta é a última 

menção a esta confraria. A pertença a uma confraria garantia aos escravos 

e aos libertos integrarem-se na sociedade, a sua afirmação social e a defesa 

dos seus direitos (Fonseca, 2004: 246), mas não existe prova de que também 

tenha albergado irmãos escravos ou libertos. Dado que a capela de Nossa 

Senhora do Rosário na Igreja Matriz e o local no adro adjacente eram os 

locais preferidos para o sepultamento de escravos na primeira metade do 

século XVII, como se verá adiante, é provável que esta confraria também 

incluísse os homens pretos.
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As confrarias de Nossa Senhora do Rosário estiveram associadas às 

comunidades de escravos, negros e mulatos, impedidos de serem membros 

de outras confrarias. Desconhece-se se também em Sines, como aconteceu 

em Setúbal, esta realidade se verificou (Abreu, 1990: 40). Os escravos não 

pagavam a jóia devida no momento do ingresso (Fonseca, 2004: 250). 

A invocação mariana de Nossa Senhora do Rosário surgiu na Época 

Medieval, mas foi divulgada nos finais do século XVI, quando foi associada 

à Batalha de Lepanto, em 1571. Os frades dominicanos tiveram um grande 

protagonismo na devoção do Rosário. O rosário é um conjunto de contas 

utilizadas na oração, e tem origem nos eremitas cristãos egípcios (Fonseca, 

2016:20-21).

O papa Pio V (1566-1572) instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário 

em 1571, celebrada no mês de Outubro (Falcão, 2004). Segundo José Ramos 

Tinhorão (1988: 126-128), a preferência dos escravos pelo culto do Rosário 

explica-se pelas afinidades de cor e de origem. Ter-se-ia estabelecido 

uma relação com o orixá Ifá, através do qual era possível consultar o destino 

atirando soltas ou unidas em rosário as nozes de uma palmeira chamada okpê-

lifá. Por outro lado, as contas dos rosários eram, à época, constituídas por 

pequenas rosas esculpidas em madeira, de tamanho e formas irregulares. 

Segundo Jorge Fonseca, a preferência dos afro-descendentes por estas 

confrarias devia-se antes ao seu carácter aberto, que permitia o acesso a 

negros, mulheres, seculares e mesmo a defuntos (Fonseca, 2016:21).

No Alentejo Litoral conhecem-se várias irmandades a que os escravos 

e libertos aderiram. A mais próxima de Sines situava-se em Grândola, na 

Igreja Matriz. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi 

canonicamente erecta em 1721 (Arquivo Municipal de Grândola).Nesta 

confraria o juiz tinha que ser sempre negro, mas os seus irmãos podiam ser 

todos os membros da comunidade, quer homens quer mulheres, segundo a 

consulta preliminar feita por Jorge Fonseca à documentação da Irmandade.

 No concelho de Alcácer de Sal foram identificadas quatro confrarias, três 

dedicadas a Nossa Senhora do Rosário e uma da invocação de Nossa Senhora 

da Piedade (Fonseca, 2016: 55-57). Sempre que as adesões de escravos 

eram numerosas e se desenvolviam conflitos com os irmãos brancos, muitas 

confrarias separam-se em função da raça e foram criadas confrarias novas, 

com a mesma invocação.

Apenas o estudo da documentação produzida por estas irmandades, 

nomeadamente o registo das inscrições, pode comprovar se existiam 

escravos de Sines nas confrarias de Alcácer do Sal e de Grândola. A 

informação disponível não permite tirar conclusões.
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O registo de óbitos permite verificar que o culto era relativamente 

popular em Sines no século XVII, pelo número de pessoas sepultadas na 

capela de Nossa Senhora do Rosário, na Igreja Matriz. Entre 1605 e 1650, 

foram sepultadas na capela 20 pessoas, entre as quais cinco crianças. 

Constituíam 3% de todos os sepultados na Matriz. Várias pessoas, em maior 

número, foram sepultadas nas proximidades da capela: 38 pessoas, entre 

as quais 9 crianças e uma escrava (Patrício, 2016:54). Em Moçambique 

existiam cemitérios para os escravos e cemitérios para a população branca 

(Henriques, 2004: 279).

Um grupo populacional importante era sepultado no adro, junto à capela 

de Nossa Senhora do Rosário: os escravos. Foram aí sepultadas 10 pessoas, 

1/5 de todos os escravos cujo enterramento foi registado entre 1605 e 1650. 

É possível que os óbitos entre os escravos estejam sub-registados, pois a 

partir de 1660 poucos sepultamentos são conhecidos (Patrício, 2016:54).

Assim, os escravos eram sepultados no adro da Matriz, do lado da capela 

de Nossa Senhora do Rosário, situada do lado norte271. Mas o culto religioso 

podia fazer-se também numa ermida mais distante do centro, a ermida de 

Nossa Senhora das Salas, venerada por pescadores e marinheiros, mais 

popular e situada na periferia. Cláudia de Campos refere-se assim à imagem 

de São Benedito em 1899 (Campos, 1899: 239):

Um d’elles, S. Benedicto, carregado de fitas de vistosos coloridos, 

intrigara muito Cléo em creança.

A menção às fitas pode evocar um costume ainda hoje presente nas 

celebrações brasileiras dedicadas a São Benedito e a Nossa Senhora do 

Rosário, as congadas, cuja origem se encontra nas culturas africanas bantu 

(Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro, 2013). Nestas celebrações 

rememora-se o episódio fundador de uma imagem de Nossa Senhora que 

teimava em manter-se nas águas do mar, apesar de os brancos a retirarem 

do mar e a colocarem numa capela construída pelos escravos mas onde a sua 

entrada era interdita. Apenas quando os escravos foram autorizados a rezar 

à imagem esta sai das águas (Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro, 

2013):

271  ANTT. Visitação da igreja do Salvador de Sines. Ordem de Santiago e Convento de Palmela, livro 
197, fl. 33v, 1554.
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Uma guarda de Congo dirige-se, então, para a praia e com seu ritmo 

saltitante, sua coreografia ligeira, suas cores vistosas, paramentos 

brilhantes e fitas coloridas canta e dança para a divindade.

 

A doutrinação dos escravos, cuja cultura e religiosidade eram bem 

distintas das europeias, obrigaram a um compromisso entre dominadores 

e dominados, mesmo que a força estivesse do lado dos primeiros. As 

manifestações culturais dos escravos foram integradas na religiosidade 

popular, como a coroação simbólica do Rei do Congo, realizada em frente 

da capela de Nossa Senhora do Rosário no convento de São Domingos, em 

Lisboa (Rijo, 2012: 116).

As fitas coloridas recordam as indumentárias dos escravos africanos de 

cultura bantu. A expressão usada por Cláudia de Campos para caracterizar 

as fitas é a mesma utilizada no Brasil: vistosos coloridos e cores vistosas, 

respectivamente. Nos finais do século XIX não havia memória sobre a 

origem do costume de colocar fitas na imagem de São Benedito, nem da sua 

ligação com a população escrava e liberta, já miscigenada com a população 

branca. As referências a São Benedito são escassas. Até à presente data não 

se encontraram mais referências do São Benedito na documentação, com 

excepção de um inventário dos bens da Paróquia de 1911, no qual a imagem 

é referida272.

Apenas a imagem de São Benedito permaneceu, sem que o seu mistério 

deixe de nos interpelar ainda hoje.

272  AMSNS. Junta de Freguesia de Sines. Inventários dos bens da paróquia, secção B, série 4, processo 
4, 1911.

Fig. 2

Grupo de Congado São 

Benedito de Tira-

dentes, Brasil, 2009. 

Disponível em http://

congadeironasvert-

entes.com/exposi-

cao-de-fotos/
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Aspetos sociais (por Jorge Fonseca)

Quando refletimos sobre a real condição dos escravos que viveram em 

Portugal na Época Moderna não podemos deixar de concluir que a mesma 

derivava de duas realidades aparentemente contraditórias mas que, na 

prática, andavam sempre associadas: a sua natureza de bem e património 

de outrem e a sua condição humana. A primeira fazia com que pudessem 

constituir propriedade de alguém e, por isso, inventariados entre os 

respetivos bens, com o correspondente valor, que fossem comprados 

e vendidos, doados, legados em testamento ou que integrassem dotes de 

casamento. A segunda, ou seja, a sua indesmentível natureza humana, 

constatável pelo seu aspeto, comportamento e aptidões, permitia que fossem 

integrados na Cristandade e como tal batizados, crismados, doutrinados, 

se pudessem casar e, ao morrer, os sepultassem nas igrejas ou adros das 

mesmas, depois de receberem os últimos sacramentos. E que, também, não 

pudessem ser mortos ou tratados com demasiada severidade. E, quanto 

às escravas, que atraíssem os seus donos e frequentemente partilhassem 

com eles a paternidade de novos escravos. Uma e outra condição as leis 

reconheciam e nenhuma delas impedia que a outra fosse considerada válida. 

Mesmo assim, na prática, a sua condição cativa podia limitar a concretização 

dos seus direitos como homens e mulheres, como no casamento, que os 

donos procuravam impedir por acharem que o escravo casado ficava menos 

disponível para os servir, o que era real, apesar dos esforços da Igreja em 

sentido contrário. É, pois, dessa condição ambígua que vos venho falar, 

com base em alguns casos mencionados em escrituras lavradas, nos séculos 

XVII e XVIII, pelos notários de Sines, referentes a escravos e num livro de 

querelas deste último século.

A natureza de bem dos respetivos senhores levava a que estes defendessem 

sempre esse seu património, perante a Justiça, quando os escravos eram 

alvo de agressões. Isso fez o capitão Manuel Afonso Raposo, morador em 

Sines, ao mover um processo a Maria Correia e à sua filha, mulher de um 

pedreiro, por uma ferida que ambas infligiram a um seu escravo, ao baterem-

lhe com um pau na cabeça. Havia tomado essa atitude, como disse, “por uma 

desconfiança de se apaixonar (leia-se, de se exaltar) de se lhe dar no seu 

mulato”273. Tinha-se, portanto, sentido ofendido por uma coisa sua ter sido 

alvo de agressão. E com isto o cativo saiu beneficiado. 

Os escravos, na sua atividade ao serviço dos donos, transgrediam muitas 

vezes as leis e as posturas dos municípios. Competia, por isso, aos segundos 

defender os seus interesses, associando, por vezes, os cativos infratores a 

273  Arquivo Distrital de Setúbal, Fundo Notarial, Sines, Liv. 1/1, f. 60 v. – 29.10.1677.
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essas ações. Em 1726, um lavrador do termo de Santiago do Cacém, António 

Raposo Bosco, e o seu escravo Luís Gonçalves, nomearam, perante um 

notário de Sines, um procurador para os defender no Juízo dos Verdes e 

Montados da comarca de Campo de Ourique, numa causa que era movida 

a ambos por, certamente no decurso da atividade pastoril do escravo – a 

guarda do gado era uma das principais funções dos cativos nas zonas rurais 

- o regimento daquele juízo, que regulamentava a pastorícia, muitas vezes 

transumante, nessa região, ter sido ofendido. De assinalar que as Ordenações 

não impediam expressamente os escravos de nomearem procuradores274 e é 

comum surgirem nessa condição. Naturalmente, tal só acontecia se tivessem 

licença dos donos.

Foi também o que se verificou quando Paula da Encarnação, moça solteira 

e escrava “de escada acima” (que só servia dentro de casa), em 1727 foi 

autorizada pela senhora, Maria Rodrigues Vidal, “da principal família desta 

vila de Sines”, a nomear um procurador que a defendesse contra um Geraldo 

Lopes da Costa, por quem se tinha prendido de amores “com promessa de 

casamento” e de quem, supostamente, estava grávida. O objetivo era, sem 

dúvida, obrigar o abusador a reparar a ofensa através do casamento. A dona 

da escrava deu a garantia da virgindade da mesma e de “nunca a servir de 

porta a fora” e, por isso, depreende-se, não haver hipótese de estar grávida de 

outro homem275. É de notar que, se Paula tivesse sido forçada a ter relações 

com o seu apaixonado, o que não se passou, ele incorreria na pena de morte, 

mesmo tratando-se de uma escrava, de acordo com as Ordenações276.      

Também era vulgar os escravos viverem fora do domicílio dos donos, 

normalmente em casas pertencentes a estes, apesar de, ao longo da história 

da escravidão no país, leis e posturas muitas vezes o terem proibido277, 

para evitar que dessem abrigo a escravos em fuga ou ao que eles tivessem 

furtado aos senhores. Mas a prática era outra. Isso prova o caso de António 

da Costa, cativo de Isabel da Costa, viúva de Sines, que morava em casas da 

dona em frente ao respetivo domicílio e de quem tinha um estrado e uma 

arca emprestados, bens que teve que deixar quando ela lhe deu alforria278. 

Não sabemos se o escravo desenvolvia atividade própria, mantendo embora 

o vínculo com a senhora, como frequentemente sucedia. Esses eram 

os chamados “negros de ganho”, que entregavam aos donos uma parte, 

previamente combinada, do que auferiam por sua própria conta. Mas tal 

podia acontecer no exemplo seguinte.

274  Ordenações filipinas, Liv. III, Título XXIX (Edição fac-similada: Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, v. II, Liv II e III, 1985, p. 613-614.   

275  Arquivo Distrital de Setúbal, Fundo Notarial, Sines, Liv. 2/6, 1722-1729, f. 203-204.

276  Ordenações filipinas, Liv. V, Tít. 18, nº. 1, p. 1168.

277  Ordenações filipinas, Liv. V, Tít. 70, f. 1218.

278  Arquivo Distrital de Setúbal, Fundo Notarial, Sines, Liv. 1/2, f. [81] – 28.9.1693. 
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Em 1761 José Machado de Vilhena, morador na vila, deu alforria a uma 

família de escravos seus: Noutel Nunes, Margarida Rodrigues, sua mulher, e 

Caetano Rodrigues e José Nunes, filhos de ambos. A liberdade, no entanto, 

só seria efetiva após a entrega por Noutel de 12 moedas de ouro, valor por 

que tinha sido comprado, que ele ganharia, e não antes de todos concluírem 

“uma empreitada de carvão” que estavam a fazer a António Machado de 

Vilhena, provavelmente familiar do dono279. O fabrico de carvão de madeira 

era muito importante na comarca de Ourique e especialmente em Sines, de 

cujo porto saía para Setúbal e Lisboa (Marcadé, 1971: 136; Fonseca, 2017: 46). 

Noutel e os filhos eram especializados na produção deste combustível, 

podendo-se admitir quer a hipótese de este trabalho se integrar nos serviços 

que prestavam diretamente ao dono, eventualmente um empresário do 

setor, ou de o fazerem por conta própria, com pagamento àquele de parte 

das receitas que conseguissem reunir. Naturalmente que, depois de libertos, 

iriam continuar a dedicar-se a essa atividade económica, tão especializada 

como, provavelmente, lucrativa, dado o fácil escoamento do carvão.    

Uma das inibições que recaíam sobre os escravos era a de serem 

testemunhas em processos judiciais. Isso resultava, sem dúvida, da falta 

de liberdade que os caracterizava, impeditiva da independência necessária 

para prestarem testemunhos honestos em tribunal. Mas nunca há regra sem 

exceções. Já o Direito Romano considerava, entre as situações em que o 

poderiam fazer, os casos em que eram geralmente tidos por livres ou quando a 

verdade não se podia descobrir de outra forma (Malheiro, 1866: 61; Wehling 

e Wehling, 1999: 122). E também, em Portugal, as Ordenações afonsinas 

estatuíam: “O servo nom pode ser testemunha, nem deve ser perguntado 

geralmente em feito algum; pero, se achado for per direito comum, que em 

algum caso especial, cível ou crime, deva ser perguntado, mandamos que 

se guarde aquelo que per direito for achado”280. Essa doutrina foi depois, no 

essencial, mantida nas Ordenações manuelinas e nas filipinas281.

Claro que, se poucas pessoas tivessem assistido a um ato delituoso e 

entre elas houvesse escravos, a verdade seria sempre melhor apurada se 

estes pudessem intervir. Por isso encontramos vários cativos a servirem 

de testemunhas em Sines, em 1732 e em 1735, perante os juízes locais. 

Na primeira ocorrência, tratou-se de um auto de querela ocasionado pela 

agressão cometida por Bartolomeu Luís, com a alcunha de Soldado, contra 

Manuel Gonçalves Servo de Deus. A mãe da vítima queixara-se à justiça, 

neste caso representada pelo vereador mais velho, que exercia as funções de 

279  Arquivo Distrital de Setúbal, Fundo Notarial, Sines, Liv. 4/4, f. 106 – 22.12.1761.

280  Ordenações afonsinas, Liv. III, Tít. 61, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 209. 

281  Ordenações manuelinas, Liv. III, Tít. 42, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 148 e 
Ordenações filipinas, Liv. III, Tít. 56, p. 647.



202

juiz ordinário. Foram ouvidas quatro testemunhas: dois escravos, um moço 

solteiro e um criado. Um dos escravos foi André Afonso, de 23 anos, cativo 

de Manuel Lourenço, a quem o senhor autorizou que depusesse. Por isso, 

após jurar sobre os Santos Evangelhos que diria a verdade, declarou que tinha 

visto o agressor dar três pancadas no agredido quando este estava à porta da 

mãe. O outro foi João de Oliveira, de 19 anos, escravo de Manuel de Oliveira 

Baleia. Confessou que sabia que o autor do crime tinha batido na vítima por 

esta ter queimado o seu jumento. Em resultado destas declarações e das 

apresentadas pelas outras testemunhas, o juiz mandou prender o infrator282.

No exemplo seguinte surge um escravo como arguido de um crime de 

morte e uma escrava como testemunha desse ato. Tratou-se do roubo e 

assassinato de Diogo Domingues, espanhol que andava a vender droguetes 

(tecidos de lã e seda) e outras mercadorias, cometido por António Machado 

de Vilhena, certamente familiar do seu homónimo negociante de carvão, 

já atrás mencionado, com a cumplicidade do seu escravo José. Segundo 

foi apurado pelo juiz, o crime ocorreu na herdade do Rombo e teve como 

móbil o roubo de joias e dinheiro que o vendedor ambulante trazia consigo. 

Uma das quatro testemunhas ouvidas foi Natália de Jesus, escrava de um 

padre e, antes disso, da lavradora da herdade onde a vítima tinha morrido. 

Segundo a cativa, o agressor tinha sido o primeiro a noticiar a morte do 

espanhol, à dona da herdade, e tinha ouvido dizer ao escravo que ele e o 

senhor tinham praticado o crime. Além disso, vira na mão deste uma bolsa 

de couro, que antes o falecido trazia. Outro depoente afirmou que o escravo 

tinha sido achado com duas moedas de ouro, depois do assassinato, e por 

isso o dono o tinha vendido em Lisboa. Como resultado, tiveram ambos 

ordem imediata de prisão e o principal responsável ficou com os bens 

sequestrados283. Fora dado, desse modo, cumprimento ao que, em casos de 

assassínio, as Ordenações atribuíam aos juízes locais, fossem ordinários ou 

de fora: “em todos os feitos de mortes de homens (…) devem tirar per si as 

inquirições (…). E como for acabada a devassa de morte, enviarão o traslado 

aos corregedores da corte (…)”284. A morte de alguém era punida com a 

“morte natural” do culpado285. Mas os juízes locais não tinham poder para a 

mandar aplicar. Isso cabia aos juízes dos tribunais superiores. Se, neste caso, 

não houve recursos que tenham levado a considerar erradas as conclusões 

do juiz de Sines, morte voluntária e premeditada com o intuito de roubar, 

ao réu principal deste crime deve ter sido aplicada a pena máxima, ou seja, 

o seu enforcamento na vila. O escravo, cuja cumplicidade se deveu à sua 

282  Arquivo Distrital de Setúbal, Fundo Notarial, Sines, Liv. 2/8, 1730-1745 (Livro de querelas), f. 
21 v. – 23 – 18 e 19.9.1732.

283  Arquivo Distrital de Setúbal, Fundo Notarial, Sines, Liv. 2/8, 1730-1745, f. 56 v. – 4 e 15.2.1735.

284  Ordenações filipinas, Liv. I, Tít. 65, nº. 33, p. 140 e Tít. 7, nº. 15, p. 27.

285  Ordenações filipinas, Liv. V, Tít. 35, p. 1184-1185.
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condição de dependência do dono e à má influência deste, e que talvez não 

tenha feito mais que o ajudar, pode ter sido condenado a servir alguns anos 

nas galés reais, como normalmente sucedia (Fonseca, 2010: 306).

Os exemplos mencionados mostram que a humanidade dos escravos, de 

que derivava a sua capacidade para exercer atividades úteis (principal causa, 

na verdade, de terem sido escravizados), muitas vezes de forma autónoma 

(quando lhes era dada oportunidade para isso e que os preparava para a vida 

em liberdade, após a alforria), de serem seres conscientes (e por isso os seus 

testemunhos poderem ser valiosos para o apuramento da verdade) e atraentes 

(provocando o afeto de pessoas livres), era indissociável da sua natureza 

patrimonial, que, se os tornava participantes forçados nas ações delituosas 

dos respetivos senhores, também levava a que estes os defendessem perante a 

Justiça, como lhes competia. A própria alforria, muito vulgar, era provocada, 

ou pela compra do escravo por si próprio, ou pelas suas ações inteligentes e 

meritórias em prol dos senhores ou ainda pelo facto de serem filhos destes. 

Ela punha a nu a natureza ambígua e contraditória da escravidão, definida 

pela apropriação legal de uns seres humanos por outros, o que, por definição, 

era contra natura e só o rigor das leis e a força dos estados conseguiu manter 

durante milhares de anos. A baixa produtividade dos escravos, originada na 

falta de incentivos para um maior rendimento, estava em contradição com 

as capacidades que o cativo possuía e poderia demonstrar se trabalhasse 

em regime livre e esta fragilidade acabaria por determinar finalmente, nuns 

sítios mais cedo, noutros mais tarde, o fim desse tipo de relações laborais.                
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PATRIMÓNIO PORTUÁRIO EM PORTUGAL

Diariamente subo ao farol que se ergue no alto das falésias, ao anoitecer. Iso-

lo-me do mundo; e, neste isolamento, amaldiçoo por vezes a vida – enquanto a 

luz se acende, adquire intensidade, e varre a fúria do oceano.

Al Berto, Litorais de Luz e de Cinza, in Um Olhar Português



209

Elena Morán
Arqueóloga. Câmara Municipal de Lagos. Investigadora integrada na 
UNIARQ-Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

CRÓNICA LITERÁRIA E REGISTO ARQUEOLÓGICO: USOS
SOCIAIS DA MEMÓRIA DOS ESCRAVOS NEGROS EM LAGOS

RESUMO

A ligação de Lagos ao comércio esclavagista encontra-se historicamente 
atestada na «Crónica da Conquista da Guiné», de Zurara. Mas a demonstração 
material dessa ligação foi a descoberta arqueológica, em 2009, na antiga 
lixeira urbana de Lagos (séculos XV a XVII), dos despojos humanos de 
158 indivíduos nela arrojados, constituindo a mais antiga evidência, em 
solo europeu, de um lugar de deposição dos restos mortais de escravos 
negros da Idade Moderna. A relevância cultural desta ligação de Lagos à 
escravatura moderna serve de mote para a reflexão sobre outras formas de 
escravatura e levou o Município de Lagos à criação do Núcleo Museológico 
«Rota da Escravatura», inaugurado em junho de 2016. Nele se apresenta ao 
visitante a realidade social que, entre os séculos XV e XVI, desembocou na 
mercantilização de seres humanos. Simultaneamente, o itinerário urbano 
das memórias da escravatura corresponde aos pontos de interesse/paragens 
no guia «Lagos na Rota da Escravatura», editado pela CM de Lagos em 2015.

SUMMARY

Lagos connection to the slave trade is historically attested in Zurara’s 
“Chronicle of the Conquest of Guinea”. But the material demonstration of 
this connection was the archaeological discovery, in 2009, in the old urban 
rubbish dump of Lagos (15th to 17th centuries), of the human remains of 
158 individuals thrown at it, constituting the oldest evidence, on European 
soil, of a place of deposition of the remains of black slaves of the Modern 
Age. The cultural relevance of this linkage of Lagos to modern slavery serves 
as a motto to consider other forms of slavery and has led the Municipality 
of Lagos to the creation of the “Slavery Route” Museum Nucleus, opened in 
June 2016. Here, the visitor is introduced to social reality that, between the 
15th and the 17th centuries, led to the traffic of human beings. At the same 
time, the urban itinerary of the memories of slavery corresponds to the 
points of interest / stops in the guide «Lagos and the Slave Route», edited 
by the Municipality of Lagos in 2015.

Palavras-chave
Lagos, rota da escravatura, primeira globalização, arqueologia social.
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA IMPORTAÇÃO 
DE ESCRAVOS AFRICANOS NOS SÉCULOS XV-XVII

Há 600 anos atrás, nos finais da Idade Média, a Cristandade cobiçava as 

mercadorias que vinham das regiões mais a Sul, de além-mar em África. 

Mas as rotas caravaneiras estavam nas mãos dos muçulmanos e os medos ao 

oceano inibiam os mareantes. 

A povoação de Lagos, situada no final de uma ampla baía que constitui 

o mais importante porto de abrigo antes de entrar no Atlântico aberto, 

conheceu um acentuado desenvolvimento mercê das suas boas condições 

portuárias e da sua localização no extremo sudoeste europeu. Conquistada 

Ceuta em 1415, Lagos converteu-se na mais importante praça de guerra de 

apoio ao Norte de África e de combate ao corso muçulmano, e, com o tempo, 

tornou-se no grande porto comercial do extremo Sudoeste peninsular 

(Loureiro, 2008: 60). Posição complementada por Sagres, com as suas 

pequenas enseadas e praias de varar e que constitui, ainda hoje, a mais 

importante ‘esquina naval’ entre o Atlântico e o Mediterrâneo (Parreira, 

2005: 279).

Na primeira metade do século XV, os chamados Descobrimentos Henriquinos 

constituíram o primeiro projeto de globalização comercial moderna, que 

começou não como um projeto nacional mas como um projeto do Algarve, 

sobretudo impulsionado pelo Infante D. Henrique e concretizado por 

mareantes algarvios, que aproveitaram a conjuntura favorável das relações 

com os países da rota Atlântica, reforçadas pelas alianças políticas das casas 

reais (por exemplo a consolidação das relações com os Países Baixos pelo 

casamento de Dona Isabel, irmã do Infante D. Henrique, com Filipe III, o 

Bom, Duque da Borgonha) (Oliveira e Costa, 2016: 36 e 37). Fortalecida pela 

tecnologia naval atlântica, a navegação neste pré-Mediterrâneo que engloba 

o SO peninsular e o NO de Marrocos progrediu para Sul ao longo da costa 

africana, havendo de englobar a certa altura as ilhas atlânticas da chamada 

Macaronésia (Canárias, Açores, Madeira e, no final da vida do Infante, o 

Arquipélago de Cabo Verde).

Até 1460, Lagos foi o centro das viagens de exploração que promoveram 

um encontro de culturas entre o Norte de África, a Guiné e a Europa do Sul e 

Atlântica. A primeira globalização nasceu da iniciativa privada, centralizada 

no Infante D. Henrique, mas, uma vez comprovado o seu êxito, este projeto 

regional algarvio passou a ser um projeto nacional quando a coroa o chamou 

a si (Caldeira, 2017: 70-72). Assim, todo o centro de navegação atlântica 
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foi passado para Lisboa, com a transferência em 1463 da Casa da Guiné 

(Loureiro, 2008: 70) e especialmente a partir de 1512 quando D. Manuel I  

impôs que Lisboa tivesse o exclusivo da entrada de escravos, deixando Lagos 

de ser o centro privilegiado das navegações (Caldeira, 2017: 382).

AS FONTES CARTOGRÁFICAS 

O documento topográfico com a representação mais antiga da vila de 

Lagos é o mapa que se atribui a Miguel de Arruda, arquiteto mor de D. João III 

[Krigsarkivet, Arquivo Militar de Estocolmo, n.º inv.º 0406.18:006.001], 

com o projeto da moderna praça de guerra desenhada para Lagos entre 1553 

e 1555 (Pereira, 2012: 155, nota 66). O mapa inclui uma representação do 

recinto muralhado à época henriquina ocupando a colina de Santa Maria 

e delimitando o primitivo núcleo urbano, e igualmente regista alguns dos 

quarteirões que foram sendo construídos extramuros. 

As referências mais antigas a este núcleo urbano correspondem à doação 

da «aldeia de Lagos» pelo rei castelhano Afonso X ao Bispo de Silves, Frei 

Roberto, em 1253 [Pereira, 2012:19; 2013: 138], ao foral outorgado a Lagos 

pelo rei Afonso III, possivelmente em simultâneo com o de Silves, em 1266, 

para legitimar a posse da aldeia de Lagos pela Coroa portuguesa [Pereira, 

2012: 19; 2013: 139], e à atribuição de jurisdição independente e do título 

de vila pelo rei Pedro I, em 1361 [Rocha, 1909: 23] (v. tb. Paula, 1992: 354).

O perímetro muralhado e a Porta da Vila

Com uma planta grosseiramente quadrangular, definida pela orografia da 

colina de Santa Maria, dominando a foz da Ribeira de Bensafrim e a Baía de 

Lagos, a cerca medieval estendia-se para nascente até ao mar e para norte 

até confinar com a Ribeira dos Touros. Desconhece-se a data de início da 

construção da muralha mas é provável que remonte ao reinado de D. Dinis. 

Sabe-se, no entanto, que a obra foi demorada e que ainda em 1332, durante 

o reinado de Afonso IV, estaria por concluir, faltando erguer 500 varas em 

redor [Pereira, 2012: 20].

O interior do núcleo urbano apresenta um traçado viário ortogonal, 

articulado por quatro ruas paralelas, em sentido este-oeste, atravessadas 

por três vias em sentido norte-sul. A disposição da muralha e o traçado das 

ruas no seu interior definiu a disposição orgânica dos quarteirões do núcleo 

urbano e dentro destes a ordenação das casas, dos quintais, das fachadas e 

das portas de serventia, o que evidencia a existência de um plano urbanístico 

desde a sua fundação [Pereira, 2012: 28]. 
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Esta orgânica consta nas cartas de aforamento. E indica-se também a 

forma de construção, impondo-se a construção das casas com pedra e cal 

em detrimento da construção em taipa ou adobe [Pereira, 2012: 53].

As portas do recinto defensivo foram flanqueadas por torres albarrãs nos 

eixos principais, concebidas à maneira almóada. E segundo os contratos de 

aforamentos de finais do século XV, a fortificação possuía ainda no exterior, 

ao longo dos panos norte e sul, duas alcárcovas. Havendo sido confirmado 

em escavação arqueológica que a alcárcova norte corresponde a um fosso 

com secção em U por onde foram desviadas as águas da Ribeira dos Touros 

até a foz (Matos, Gonçalves e Morán, 2015). E tendo-se identificado ainda 

uma terceira alcárcova escavada ao longo da encosta poente da colina de 

Santa Maria (Gonçalves, Morán e Silva, 2017), da qual, até ao momento, se 

desconhecem referências documentais.

A investigação recente permitiu identificar a Porta da Vila com a porta 

norte do recinto muralhado. O topónimo terá permanecido nesta localização 

até pelo menos 1730, quando passou a servir para designar uma outra porta 

que se localiza no extremo sul da Cerca Nova [Pereira, 2012: 24], assinalando 

o eixo sul-norte com a nova rua direita que se configura no plano urbano 

moderno e que ligava os dois pontos/núcleos religiosos mais importantes: 

a Igreja Paroquial de Santa Maria da Graça [Díaz-Guardamino e Morán, ed., 

2008], na colina sul, e a Igreja Paroquial de São Sebastião, na colina norte.

AS FONTES DOCUMENTAIS

O primeiro testemunho do comércio de escravos em Lagos foi recolhido 

por Gomes Eanes de Zurara na Crónica dos Feitos da Guiné (1452-53: 

capítulo XXV). Zurara narra a chegada de caravelas com escravos ao Porto 

de Lagos, e alonga-se na descrição do sucedido com o grande carregamento 

de escravos que constituiu a primeira grande venda, ocorrida na praia, às 

Portas da Vila, após a recolha do quinto a que tinha direito o Infante D. 

Henrique.

Sabe-se que o interesse das primeiras viagens de navegação, ainda longe 

das especiarias da Índia e do comércio negreiro, radicou no ouro da Guiné, 

no óleo que se extraía dos lobos-marinhos para abastecer as saboarias e no 

tráfico de cativos africanos (Oliveira e Costa, 2016: 35 e 36). No entanto, a 

conquista das praças marroquinas no início do século XV terá sido o ponto 

de partida para o abastecimento de escravos a Portugal (Caldeira, 2017: 

36), satisfazendo ainda os interesses do Infante com uma mercadoria tão 

lucrativa e acedendo pela primeira vez às rotas caravaneiras que através do 

deserto do Sara, transportavam milhares de escravos desde o Sudão até às 

margens do Mediterrâneo (Caldeira, 2017: 66 e 67).
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Da posterior integração dos escravos na sociedade lacobrigense são 

testemunho as cartas de alforria levantadas pelos notários locais assim 

como a constituição da confraria da Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos na Igreja de São Sebastião, a partir de 1555 (Manteigas, 2015: 62), 

irmandade que permitia o acesso das pessoas independentemente da sua 

ancestralidade e do seu estatuto na sociedade. Esta confraria auxiliava os 

irmãos escravos e libertos, quando possível contribuiu à compra de escravos 

para a sua libertação imediata e prestou apoio jurídico para a defesa da 

alforria em tribunal, especialmente a partir de 1761 quando a legislação 

proibia o tráfico negreiro considerando automaticamente livres todos os 

indivíduos que desembarcaram em Portugal após essa data (Caldeira, 2017: 

398). 

Para o estudo da presença escrava em Lagos será fundamental o estudo 

dos assentos de batismo e de óbito. Considerando os assentos de óbito que 

consta, nos livros de receita e despesas do tesoureiro da Misericórdia de 

Lagos para os anos 1571-1572 e 1582-1583 foi calculada que a população 

escrava representaria 10% da sociedade no século XVI (Magalhães, 1970: 

230-231).

O REGISTO ARQUEOLÓGICO

As condições naturais do porto de Lagos terão condicionado a organização 

do primeiro núcleo urbano na colina de Santa Maria, provido de uma pequena 

enseada colocada ao abrigo das marés e das fortes tempestades de SW, tal e 

como confirmaram os estudos geoarqueológicos (Artega e Barragán, 2010: 

99). 

O estudo do núcleo urbano medieval-moderno implicou em primeiro 

lugar o levantamento georreferenciado da Cerca Velha, tanto dos troços 

e torreões conservados em alçado como das partes mascaradas pelas 

construções e/ou preservadas sob a cota de solo atual, identificadas através 

do registo arqueológico. A conjugação deste levantamento com o registo 

fotográfico convencional permitiu a sintetização dos dados em maquetas 

virtuais que facilitam a comunicação dos dados históricos (Carlos Loureiro 

in Manteigas, 2015: 12 e 13).

Não temos evidências arqueológicas do cais associado ao núcleo urbano 

medieval mas se considerarmos que entre os séculos XVI e XX o cais se 

localizou invariavelmente no mesmo local podemos inferir que ali terá 

funcionado, nos finais da Idade Média, a área portuária. 

A poente do núcleo urbano, fora de muralhas, localizava-se a lixeira urbana 

de Lagos em uso entre os séculos XV e XVII. As escavações arqueológicas 

desenvolvidas entre 2007 e 2009 identificaram restos antropológicos em 
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diferentes momentos e fases da formação do monturo, cuja investigação 

permitiu a sua correspondência com os escravos de procedência africana 

reportados nas fontes documentais e comprovando-as pela primeira vez 

(Ferreira et al., 2008: 441-446; Neves, Almeida e Ferreira, 2010). 

Atendendo aos ventos dominantes em Lagos, a escolha da localização 

para a lixeira fez-se garantindo o bem-estar dos moradores, preservando-os 

dos maus cheiros. A sua localização foi ainda coincidente com a de outros 

equipamentos igualmente incomodativos à vista e ao olfato, tais como a 

olaria e a gafaria com o respetivo cemitério que ali se localizava. 

De entre os depósitos orgânicos da lixeira foram exumados 158 indivíduos, 

sendo que o registo mais antigo corresponde aos meados do  século XV, 

segundo datação por AMS 2σ de 1420-1480 cal d.C. O conjunto osteológico 

pertence a uma população natural depositada sem cuidado algum, mas 

com algumas exceções que manifestam uma colocação propositada do 

cadáver, seja em posição fetal, em decúbito lateral ou em decúbito dorsal. 

E nalguns casos os indivíduos possuíam espólio associado. À exceção de 

um enterramento duplo (mãe e filho), todas as deposições são individuais 

(Almeida, ed., 2012: 60; Neves, Almeida e Ferreira, 2011: 39 e 43).

Existe ainda na cidade um outro edifício, o denominado “mercado de 

escravos”, cujo piso inferior, que inclui uma loggia, consta na planta de Lagos 

levantada por Miguel de Arruda, em meados do século XVI. Sabe-se que, 

com o estabelecimento da sede do Governo Militar do Algarve em Lagos, 

funcionou nesse edifício a vedoria dos quarteis. O edifício foi ampliado 

no século XVII com um piso superior, onde funcionou uma repartição da 

alfândega até inícios de 2000. Foi precisamente este edifício, com a sua 

anacrónica designação, consagrada por uma tradição que remonta somente 

ao século XIX, que preservou a memória da presença de escravos em Lagos, 

testemunhado pelos cronistas do Infante e confirmada pela realidade da 

lixeira, cuja existência era até há pouco tempo totalmente ignorada.

USOS SOCIAIS DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO: A MEMÓRIA DA 

ESCRAVATURA E OS PROJETOS DE ARQUEOLOGIA E DE MUSEOLOGIA 

SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LAGOS 

No ano 2010, e no seguimento da descoberta de escravos africanos na 

lixeira urbana medieval-moderna de Lagos, foi implementada a exposição 

“O Mercado de Escravos” no edifício que se conhece de igual maneira. A 

exploração do conceito de mercadoria permitiu realçar o protagonismo do 

Porto de Lagos durante a denominada Primeira Globalização, a partir da 

procedência dos produtos traficados de que fazia parte o tráfico humano.  
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Esta exposição permitiu um primeiro ensaio do que mais recentemente 

constituiu o Núcleo Museológico Rota da Escravatura do Museu Municipal 

de Lagos, cujo principal objetivo é a salvaguarda da memória da escravatura. 

O programa museológico procurou partir do conhecimento científico 

produzido sobre a presença dos escravos em Lagos entre a primeira metade 

do século XV e os meados do século XIX, para transmitir ideias e conceitos 

que facilitem a partilha desse conhecimento com a comunidade, criando 

comunicação, intensificando a relação com os diferentes públicos do museu 

Fig. 1

Núcleo Museológico 

Rota da Escravatura. 

Museu Municipal 

Dr. José Formosinho 

(Lagos) [foto: José Vi-

cente|Agência Calipo]

Fig. 2

Núcleo Museológico 

Rota da Escravatura. 

Museu Municipal 

Dr. José Formosinho 

(Lagos) [foto: José Vi-

cente|Agência Calipo]
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e requalificando a visita à cidade de Lagos.

A exposição organiza-se de maneira diferenciada pelos dois pisos de que 

consta o edifício histórico uma vez que não mantêm relação direta entre 

eles. Assim, no Piso 0 projetou-se a receção aos visitantes, a identificação 

da antiga vedoria para corrigir a designação imprópria do edifício como 

mercado de escravos, a exibição e conservação de uma escultura, elaborada 

em casca de bananeira, doada pelo artista são-tomense Eduardo Malé, que 

representa o Rei Amador, um escravo que se rebelou contra a ocupação 

portuguesa das ilhas e contra as condições de vida dos servos e dos escravos 

negros que eram usados nas atividades agrícolas pelos grandes proprietários 

coloniais e cuja figura, após a independência de Portugal, foi resgatada como 

símbolo nacional. No mesmo espaço expositivo são identificados os lugares 

urbanos da novidade africana e a realidade esclavagista na história de Lagos 

que ainda hoje se podem observar.

No segundo piso, desenvolve-se o tema da escravatura moderna a partir 

de quatro temas base: o mundo africano nos séculos XV e XVI, antes da 

chegada dos portugueses e o estabelecimento das grandes levas de escravos; 

a tragédia do tráfico esclavagista da época moderna; o evoluir da integração e 

da rejeição dos africanos na sociedade de Lagos e a escravatura na atualidade 

e o papel da UNESCO. 

O discurso permite estabelecer uma relação entre a realidade esclavagista 

do início do capitalismo no século XV e aquilo que hoje é também uma outra 

forma de escravatura do mundo contemporâneo e que está bem presente 

com a chegada de levas de migrantes africanos por todo o Mediterrâneo e 

protagonistas em explorações agrícolas e indústrias do sexo. 

A visita é complementada por informação disponibilizada através de 

dispositivos multimédia que permitem ao visitante, se assim o desejar, 

aprofundar o conhecimento sobre aquilo que é exibido na exposição de uma 

maneira mais estática e organizada nos módulos expositivos e paredes.

Fig. 3

Reconstituição do 

núcleo urbano medie-

val muralhado e da sua 

relação com a Baía de 

Lagos  [desenho: Car-

los Loureiro|CMLagos]
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Simultaneamente pretende-se valorizar os lugares urbanos da memória 

africana, disponibilizando-se o guia: «Lagos na Rota da Escravatura» que 

permite ao visitante percorrer e conhecer a cidade e identificar o edificado 

relacionável com a vila à época henriquina e a presença nela de escravos. O 

guia inclui a reconstituição do Núcleo Primitivo e a sua relação com o mar 

o que facilita a interpretação topográfica de alguns dos pontos de visita, 

alterados pelo urbanismo, nomeadamente do recinto fortificado e da sua 

relação com a Baía de Lagos, da praia onde teve lugar a primeira grande 

venda de escravos e da Porta da Vila que serviu de marco ao improvisado 

mercado. 

O guia também remete para a rejeição dos africanos, considerados seres 

inferiores, aspeto que está nas origens do racismo contemporâneo, ao relegá-

los aos trabalhos que exigem força física, trabalhos menores ou trabalhos 

sujos que os senhores de pleno direito não fariam. Assim como para a 

integração progressiva dos africanos na sociedade de Lagos, participando 

dos ofícios religiosos e das irmandades como a da Nossa Senhora do Rosário 

dos Homens Pretos, sediada na Igreja Paroquial de São Sebastião. Entidades 

que funcionaram também noutras cidades algarvias, por exemplo na Igreja 

de São Pedro de Faro, o que confirma que a população escrava foi uma 

realidade na sociedade algarvia dos séculos XV a XVIII. 

A escravatura histórica e contemporânea é lembrada e analisada, valendo 

aqui a pena destacar outras iniciativas da sociedade local da Lagos, entre as 

quais o Projeto Roots desenvolvido pelo Laboratório de Atividades Criativas 

(LAC) que tem a sua sede em Lagos é que congrega uma série de artistas 

visuais e performativos e que lançou este projeto das raízes precisamente 

para a partir desta realidade histórica da presença de escravos africanos em 

Lagos, construir arte, desenvolver uma presença mais contemporânea desta 

memória. Este projeto em residência inclui também as “Conexões Roots” 

como espaço de debate que pretende discutir hoje aquilo que significou 

a escravatura no âmbito do modo de produção capitalista e a persistência 

desse tipo de exploração até aos dias de hoje. 
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ANTÓNIO PERES CARNEIRO: UM SINIENSE EM TRÂNSITO PELO 
ATLÂNTICO

O período da União Ibérica (1580-1640) foi entendido pela historiografia 

tradicional como um momento negro da história de Portugal, de perda de 

independência e de crise política e social. No entanto, muitos portugueses 

com interesse nos impérios hispânicos encontraram na União Ibérica uma 

oportunidade. Os portugueses, procedentes de quase todas as províncias, 

participaram no processo de descobrimento, conqu ista e colonização da 

América espanhola.

Durante a União Ibérica, embora os portugueses mantivessem o estatuto 

de estrangeiros no império espanhol, a emigração foi notável. Entre os 

inúmeros portugueses, entre os quais vários de Setúbal e Alcácer do Sal, 

identificámos um sineense, como mestre da nau Trinidad, navio que 

atravessou o Atlântico rumando ao México. António Peres Carneiro nasceu 

em Sines mas faleceu na sua casa em Veracruz. A cidade portuária, fundada 

em 1519, foi um dos pontos de partida da conquista do México. O seu 

testamento286, datado de 1587 e conservado no Archivo General de Indias, 

em Sevilha287, permite-nos conhecer um pouco da sua vida aventurosa. 

António Peres Carneiro era filho de Diogo Peres Carneiro e de Margarida 

Alvares, moradores em Sines. Faleceu em 1587, em casa de Ana Lopes288, 

enfermo. A nau era sua (3/4 e 2 avos) em sociedade com Juan de Goyaz, 

morador em Veracruz, e Juan de Soto, de Cádis. Dado que a única fonte 

disponível para conhecer o percurso deste homem é um processo de execução 

de um testamento, a metodologia seguida nesta análise é a proposta para 

Maria da Graça Mateus Ventura (2006:507-522): construir uma biografia a 

partir de indícios.

O documento lista várias peças de vestuário que o malogrado mestre 

trazia consigo, mas também as ferramentas necessárias ao seu ofício: um 

livro em pergaminho (talvez o seu diário de bordo), livros religiosos, cartas 

de marear, um astrolábio de metal, um conjunto de compassos e agulhas de 

286  O documento foi localizado por Paula Pereira e transcrito por Rui Santos, a quem agradecemos.

287  AGI, Contratación, Autos hechos en Veracruz sobre los bienes de Antonio Pérez Carneiro, 482, 
N. 1, R. 1, caderno 6. 1587. O testamento é complementado com o inventário de bens feito pelo 
general da armada surta em San Juan de Ullúa e com cartas de pagamento a diferentes pessoas, além 
de escrituras.

288  Idem, fl. 18v.



221

marear289. Um dos documentos pertencentes a António Peres Carneiro era 

o livro de receitas e despesas da nau Trinidad, da qual era mestre desde 19 

de Junho de 1586, assim como outros livros de receita e despesa da sua casa. 

Era portanto um homem letrado, que conhecia a escrita e o cálculo e sabia 

gerir a sua propriedade.

O inventário dos bens fazia a lista de várias dívidas do testador, tanto 

em Veracruz como em Sevilha e Cádis, dos bens alimentares que comprara, 

talvez para revender, assim como os alimentos para a sua tripulação290. 

Rodrigo Madera, residente em Veracruz, mas que talvez também fosse 

português, surge como primeiro responsável pelos bens de António Peres, 

entregues ao albacea Juan de Goyaz no dia 19 de Abril de 1587.

 No dia 20 de Abril venderam-se os bens que deixou o falecido em praça 

pública291. Entre eles estavam peças de roupa, calçado, móveis, várias peças 

em prata e algumas armas. No momento da morte dispunha, em casa e no 

escritório, uma boa quantia: 1950 pesos e 130 maravedis292, isto é, 530 530 

maravedis.

O testamento foi aberto na presença do alcaide de Veracruz e de várias 

testemunhas293. Peres Carneiro nomeou como testamenteiros e albaceas 

Rodrigo Madera e Juan de Goyaz, maesttres que estan en esta nueva espana 

294. O testador manifestou a vontade de ser sepultado no mosteiro de São 

Francisco de Veracruz295, onde lhe deviam ser rezadas várias missas por 

sua alma e ao qual deixou 50 pesos de ouro (moeda espanhola que era a 

centésima parte de uma libra de ouro fino). Mas o mestre não esqueceu as 

suas origens em Sines, onde deixou abundante família. O seu testamento 

mandava que fossem rezadas 100 missas em Sines296 e 50 noutra localidade 

portuária, Sevilha.

Deixou 500 ducados de Castela (cada ducado equivalia a 

3,5 gramas de ouro de 0,986 de pureza) aos seus herdeiros em Sines para 

que fundassem uma capela na ermida de Nossa Senhora das Salas e na Igreja 

Matriz, onde lhe deviam ser rezadas missas por alma. Cabia ao seu irmão, 

Álvaro Peres, ser o administrador da capela e, depois da sua morte, os seus 

descendentes297. Em 1611 faleceu em Sines, no dia 20 de Novembro o seu 

sobrinho Manuel da Costa, casado com Maria da Costa298. O falecido era 

289  Idem, fl. 1v-2.

290  Idem, fl. 6v-7.

291  Idem, fl.11-14.

292  Idem, fl.24v.

293  Idem, fl. 15.

294  Idem, fl. 30v.

295  Idem, fl.21.

296  Idem, fl.21v.

297  Idem, fl.22-23.

298  ADSTB, Paróquia de Sines, livro 1 de óbitos, fl. 25, 20 de Novembro de 1611.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
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padroeiro da capela deixada por Álvaro Peres, e deixou como seu sucessor 

Diogo Carneiro, um segundo sobrinho de António Peres Carneiro.

A ermida de Nossa Senhora das Salas era um local de devoção dos 

marítimos e pescadores, pelo que não nos surpreende que tivesse legado ao 

templo uma coroa de prata dourada, dois marcos de prata e um vestido de 

damasco branco da China.

Deixou ainda 1000 reis de esmolas para a Igreja da Misericórdia. Quis 

ser sepultado com o hábito de São Francisco, e que o seu corpo fosse 

acompanhado até à última morada pelos sacerdotes e religiosos que 

estivessem disponíveis no momento299.

A partir das suas doações traça-se a sua espiritualidade: tal como outros 

marítimos, era para si relevante o culto de São Francisco, frade mendicante 

que também era venerado em Sines por um pequeno convento; Nossa 

Senhora das Salas, protectora dos pescadores; a Misericórdia, de cuja 

confraria os mestres das embarcações eram irmãos (Patrício, 2016: 77). O 

culto franciscano era a devoção popular mais comum quer em Portugal quer 

nas Índias de Castela (Ventura, 1997: 137).

Além de várias doações à sua terra natal, deixou também vários bens 

e dinheiro a vários hospitais e confrarias em Veracruz e em Cádis300. Em 

Veracruz ao Hospital de Nossa Senhora da Consolação, Hospital dos Pobres 

da Caridade de Veracruz, Hospital da Ilha de San Juan de Ulua e a Confraria 

do Santíssimo Sacramento. A Confraria da Santa Vera Cruz em Cádis 

também foi beneficiada.

Era também um homem que prezava a sua família, embora nunca tivesse 

casado, talvez por a sua profissão não permitir que ele próprio estabelecesse 

uma morada fixa. Para além disso, as regras estritas que regulavam a 

presença de estrangeiros nas viagens para o Novo Mundo eram impeditivas. 

Os portugueses eram considerados estrangeiros, mesmo durante a União 

Ibérica (Ventura, 1997: 136), o que impedia, na teoria, as suas viagens. 

Podiam tornar-se vizinhos se casassem em Espanha ou se aí vivessem 

durante alguns anos (Ventura, 1996:102). É possível que António Peres 

Carneiro tenha residido em Sevilha, cidade em que mandou rezar 50 missas. 

Outra dificuldade residia no estado conjugal. Os casados, por exemplo, 

não podiam ausentar-se por mais de três anos, e por vezes o estado civil 

era deturpado, só sendo conhecido quando havia heranças (Ventura, 1996: 

102). Desconhecemos se esta limitação também motivou António Peres 

Carneiro a permanecer solteiro.

299  AGI, Contratacion,15-5-17/12, 1587, fl. 21v.

300  AGI, Contratacion,15-5-17/12, 1587, fl.32v.
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Deixou vários bens em dinheiro a várias sobrinhas, nomeadamente a 

filha da irmã Catarina Carneiro, a quem deixou 2000 reis como dote301; aos 

sobrinhos Diogo Rodrigues e Manuel Rodrigues, filhos de André Rodrigues 

e de Maria Carneiro, deixou 50 ducados de Castela para cada um302; ao 

sobrinho Manuel da Costa deixava também 50 ducados; à sobrinha filha de 

Diogo Rodrigues deixou 1000 reis303. A este seu irmão deixava o domínio 

útil de duas vinhas que possuía, possivelmente em Sines304. 

A homonímia e o facto de apenas existirem registos paroquiais da 

freguesia de Sines a partir de 1604 dificulta a identificação dos herdeiros de 

António Peres Carneiro. Será Diogo Rodrigues Vargo, falecido em 1637 e 

sepultado na Igreja Matriz305 o seu sobrinho? Será que Manuel Pires Carneiro 

(ou Peres?), falecido em 1622306 e casado com Isabel da Costa, falecida em 

1619307, era familiar do mestre, ou a sua mulher?

Vários homens com o apelido Carneiro se destacaram em Sines nos 

séculos XVII e XVIII, como Luís da Costa Carneiro, irmão da Misericórdia e 

vereador no século XVIII (Patrício, 2016: 368), ou, em 1645, o seu homónimo  

Luís da Costa Carneiro, casado com Mariana Correia, pai de António, de 

quem foi padrinho o comendador e alcaide-mor de Sines Sebastião de Sá 

de Meneses308. Apenas uma investigação aturada nas fontes paroquiais, 

municipais e diocesanas permitiria esclarecer se existiam e quais os laços 

familiares entre António Peres Carneiro e os restantes naturais e residentes 

em Sines com o mesmo nome. É possível também que os seus familiares, 

pelo menos aqueles a quem deixou bens, tenham deixado a vila.

Além dos sobrinhos a quem deixava boas quantias para se estabelecerem 

na vida é mencionado um outro sobrinho, Diogo Carneiro, que lhe devia 100 

ducados. O tio não perdoava o sobrinho, e exigia o pagamento da dívida309. 

No testamento nomeia ainda outros devedores, como um homem que lhe 

comprara um escravo mas que não liquidara a dívida, homens de outras 

localidades portuárias, como Havana. Este era o porto de onde partiam as 

duas frotas anuais que, de Sevilha, partiam para Veracruz e para Nombre 

de Dios, no Panamá (Ventura, 1997: 130). A cidade escolhida por Peres 

Carneiro era um dos destinos das frotas anuais vindas de Espanha para o 

Novo Mundo.

301  AGI, Contratacion,15-5-17/12, 1587.

302  Idem, fl.24.

303  Idem, fl.24v.

304  Idem, fl.24v.

305  ADSTB, Paróquia de Sines, livro 1 de óbitos, caderno 2, fl. 18v, 28 de Agosto de 1637.

306  ADSTB, Paróquia de Sines, livro 1 de óbitos, fl. 68v, 2 de Dezembro de 1622.

307  ADSTB, Paróquia de Sines, livro 1 de óbitos, fl. 59, 13 de Maio de 1619.

308  ADSTB, Paróquia de Sines, livro 1 de baptismos, fl. 197, 24 de Setembro de 1645.

309  AGI, Autos hechos en Veracruz sobre los bienes de Antonio Pérez Carneiro, 
Contratacion,15-5-17/12, 1587.Idem, fl.24-24v.
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As dívidas do mestre sineense deviam-se às vendas de vinho, farinha e 

escravos. Deixou ainda por pagar dívidas a outros mercadores, pela compra 

de pérolas, de escravos, alimentos para a tripulação, vestuário de luxo, 

embarcações, fretes e transportes de bens310. 

A casa onde morreu pertencia a Ana Lopes, que comprou os negros por 

si transportados, que pertenciam a outras pessoas311. Na casa desta mulher 

vivia a donzela Beatriz Franquez, a quem António Peres Carneiro deixou 50 

pesos para o seu dote312. Não é referida a relação existente entre o testador, 

a mulher em cuja casa morreu e a donzela que dotou.

Ana Lopes comprou a negra Catarina por 390 pesos, que deveriam ser 

entregues a Juan de Soto, e o negro Sebastião, por 300 pesos, que pertenciam 

a dona Francisca, sobrinha de Pedro del Castillo. Trouxe também a negra 

Maria de Juan de Soto para ser vendida no México, mas não há referências 

ao seu preço. As mulheres surgem também como agentes deste comércio 

atlântico.

Foi identificado um António Peres, mestre da nau Santiago, nau almirante 

de uma frota que chegou a Sevilha vinda da Nova Espanha313. Outra das 

suas viagens, em 1584, foi à Terra Firme, denominação que abarcava todo o 

continente sul-americano, como mestre de uma armada314, tendo regressado 

a Sevilha em 1586315. Não é possível afirmar com total segurança que se trata 

da mesma pessoa, dado que não se conhece a naturalidade deste segundo 

António Peres. Se se tratar da mesma pessoa, terá morrido após o regresso 

ao México, quando era mestre de outra embarcação. 

Um outro António Peres foi escrivão da nau Nossa Senhora da Vitória, 

pertencente à frota capitaneada pelo General Dom Francisco de Luxan, 

chagada a Veracruz em Setembro de 1573 (Gonzales Obregon, 1914: 500). 

Era mestre da nau Martin Rodriguez, falecido durante a viagem e substituído 

por Cristóvão de Hirolo. É provável que não seja o mesmo António Peres, 

que teria que ascender de escrivão a mestre de uma nau.

O caso de António Peres não foi invulgar. Maria da Graça Ventura 

identificou 413 portugueses integrados nas viagens e expedições no Novo 

Mundo, entre 1492 e 1557 (Ventura, 2004: 220). Um deles, João Fernandes, 

tem uma história de vida semelhante à de António Peres Carneiro. Natural 

de Vila Nova de Portimão, outra localidade portuária, terá partido para as 

Índias de Castela em 1494, e aí faleceu em 1605 (Ventura, 1997: 135). Fixou-

310  Idem, fl.26-30.

311  Idem, fl.27.

312  Idem, fl. 33.

313  AGI, Pleitos della Casa de la Contratación, Escribania, 1068C, 1582.

314  AGI, Casa de La Contratacion, Contratacion, 139, 1584.

315  AGI, Casa de La Contratacion, Livros de registos de navios, Contratacion, 2899, 1580-1626
Fl. 111, 1586.
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se em Santiago de Guayaquil, uma localidade portuária no Equador. Era 

também devoto de São Francisco e foi sepultado num convento franciscano 

(Idem, ibidem: 137).

As semelhanças, contudo, não são totais. Ao contrário de Peres Carneiro, 

Fernandes era casado e deixou um filho e uma esposa, a quem os seus 

bens foram entregues. Por outro lado, era marinheiro e assim morreu, sem 

grande fortuna. Investira os seus bens mas a morte impediu-o de colher os 

resultados (Ventura, 1997: 142, 146), enquanto Peres Carneiro era mestre 

de uma embarcação e comerciante. As fortunas eram assim muito diferentes: 

enquanto João Fernandes deixou 55392 maravedis, António Peres Carneiro 

morreu com uma fortuna nove vezes maior.

António Peres Carneiro estabeleceu-se no transporte de bens entre 

a Península Ibérica e o Novo Mundo. Transportava vinho, trigo, rum, 

escravos e pérolas. Os seus negócios oscilavam entre Cádiz, Sevilha, Sines e 

Veracruz, num verdadeiro triângulo atlântico. No entanto, desconhecemos 

se Peres Carneiro foi um sineense isolado no Novo Mundo, quais eram as 

suas relações comerciais e se as manteve com a sua vila natal. Por outro lado, 

seria interessante conhecer quais as suas relações comerciais e sociais em 

Veracruz. Os bens que deixou indiciam que tinha uma vida confortável, e 

que não era iletrado. O seu testamento pode ser uma fonte para a história 

social dos participantes nas viagens marítimas da Época Moderna.

Esta pequena comunicação pretende somente dar a conhecer este homem 

e o documento que permitiu que traçássemos esta pequena biografia. Mas 

são mais as questões a responder do que as respostas, mas esperamos que 

este pequeno apontamento possa incentivar novos e melhores estudos sobre 

este sineense. 
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O PORTO E A CIDADE: INTERCÂMBIOS MUSICAIS NA CIDADE 
DA HORTA NO FINAL DO SÉCULO XIX

A Horta transformou-se ao longo do século XIX num importante porto 

de passagem nas rotas marítimas transatlânticas. A vila é descrita no início 

de oitocentos como uma pequena povoação que se desenvolvia ao longo 

de uma só rua, paralela à baía, assim como aquela que oferecia ao visitante 

a perspectiva mais aprazível e o panorama mais pitoresco (Dias, 1998: 

286). Nessa vila estavam localizados vários conventos, pouco comércio e 

praticamente nenhuma indústria. Porém, o facto de a baía ser local abrigado 

para os navios em trânsito pelo Atlântico contribuiu para que a vila se 

desenvolvesse em torno do abastecimento de víveres e refresco dos navios.

A centúria de oitocentos, nomeadamente o período imediato à 

implantação das ideias liberais em território português, foi determinante 

para esta vila, que foi elevada a cidade por essa altura. A vinda da família 

Dabney para a Horta, nomeadamente Charles William Dabney que sucedeu 

ao pai, John Bass Dabney como cônsul-geral dos Estados Unidos da América 

no Faial. As famílias Dabney e Bensaúde tiveram um papel importante no 

desenvolvimento da economia faialense ao longo do século XIX, através do 

comércio e exportação da laranja e do vinho verdelho do Pico, assim como 

a sua actividade no porto comercial da cidade através do reabastecimento de 

víveres aos barcos baleeiros americanos e do reabastecimento de carvão aos 

navios a vapor (Dias, 1998: 295).

O ano de 1833 foi decisivo para o desenvolvimento da Horta e, em 

geral, da ilha do Faial. A 4 de Julho de 1833 a vila foi elevada à categoria 

de cidade, assim como também a capital de distrito, seguindo a iniciativa 

de António José de Ávila. Este chegou à Horta a 27 de Agosto de 1834 com 

o decreto de D. Pedro que elevava a vila a cidade (Macedo, 1981, II: 130-

131). A chegada do decreto foi celebrada a 31 de Agosto e 1 de Setembro, 

reunindo a câmara, autoridades e funcionários, assim como as principais 

individualidades da ilha, nos Paços do Concelho, onde se proferiram vários 

discursos comemorativos, lendo-se em voz alta o decreto. Seguiram-se 

três descargas de fuzilaria e uma salva do castelo de Santa Cruz, que foi 

repetida por três dias, havendo iluminação à noite assim como vários tipos 

de celebrações populares nas ruas. A 1 de Setembro, celebrou-se na igreja 

Matriz de São Salvador uma missa solene, seguida de Te Deum, seguindo-se 

descargas de fuzilaria e uma salva do castelo de Santa Cruz. O cortejo seguiu 

até à igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde o decreto foi novamente 
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lido em voz alta, atravessando a cidade até ao portão de Porto Pim, onde se 

leu novamente. A elevação da vila da Horta a cidade permitiu uma maior 

autonomia governativa, reforçada com a elevação dos Açores a província 

(e o seu afastamento do domínio político de Angra), reanimando algumas 

aspirações, encontrando-se entre estas a construção de um porto artificial 

na baía como um dos pontos centrais nas reivindicações dos políticos locais 

(Macedo, 1981, II: 164).

A obra mais significativa na cidade da Horta em meados do século XIX foi 

o arranque da construção da doca artificial, que se prolongou até ao final do 

século. A reivindicação de um porto artificial para a baía da Horta começa 

a ganhar forma na segunda década do século XIX, mais concretamente, de 

1821, ano em que a junta governativa da comarca solicitou a sua construção 

ao governo central. O mesmo pedido foi repetido no ano de 1833 (Macedo, 

1981, II: 311). A 15 de Julho de 1838 foi instalada a Junta Geral do Distrito 

da Horta com grande cerimónia. Nessa ocasião o administrador geral, 

António Joaquim Nunes de Vasconcelos, no relatório que leu na cerimónia 

comemorativa acentuava a necessidade de reparar o cais existente e a 

colocação de um guindaste, assim como a reparação das muralhas da 

cidade. Mais adiante, entre as dezassete medidas consideradas prioritárias 

para intervenção da Junta, encontrava-se a construção de uma doca na baía 

da Horta (Macedo, 1981, II: 159). No Verão de 1839 chegou à cidade da 

Horta o capitão de engenheiros Caetano Alberto Maia, como director das 

obras de reparação das muralhas da cidade. Ficou também incumbido de 

realizar a planta e observações necessárias na baía da cidade, bem como um 

orçamento, para a construção da respectiva doca (Macedo, 1981, II: 161). 

Em Janeiro de 1842 chegou à Horta o navio de guerra inglês Styx com a 

missão de realizar um levantamento de possíveis locais para a construção 

de uma doca no arquipélago para a companhia West Indies, fundeando na 

baía da Horta. Durante o tempo que permaneceu no Faial, foi explorada esta 

baía, bem como a de Porto Pim, e ainda as várias pedreiras da ilha (Macedo, 

1981, II: 172). 

Por volta da década de sessenta, surgem vários artigos na imprensa local 

reforçando a necessidade do porto artificial, tirando partido da vantajosa 

posição geográfica, como melhoramento das condições da agricultura, do 

comércio e da indústria local.  Constituiu-se, em termos políticos, como 

uma prioridade e única esperança de renovação económica da ilha, uma 

vez que proporcionaria a regularidade das ligações marítimas entre o 

continente europeu e americano, dinamizando ao mesmo tempo o tráfego 

marítimo local e distrital (Lobão, 2013: 118-119). Em Janeiro de 1867 

foi enviado à Horta o coronel de engenheiros Tibério Augusto Blanc para 
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continuar os estudos para a construção da doca o que sugere grande atraso 

nestes trabalhos, por não ter sido encontrada notícia seguinte aos estudos 

realizados em 1839. Em Abril desse ano é noticiada a passagem de vários 

navios de guerra pela baía da Horta, entre os quais duas “naus francezas a 

vapor”, que transportavam tropas francesas do México (Macedo, 1981, II: 

329-330).

Após várias obras de pequena dimensão para reparo da infraestrutura já 

existente e, por decreto de 20 de Junho de 1864, foi finalmente autorizada 

a construção da doca, através de um empréstimo de 260.000$000 réis, 

criando também impostos sobre a importação e exportação de vários 

produtos (Macedo, 1981, II: 649-650). Na reunião do final de 1870 da Junta 

Geral do Distrito foi apresentada nova reivindicação sobre o atraso nas 

obras de construção da doca (Macedo, 1981, II: 365). Porém, o arranque da 

obra apenas teve início a 20 de Março de 1876. Esta infraestrutura permitiu 

que outro tipo de navios pudesse demandar a baía da Horta, assim como 

outro tipo de permanência na cidade. Enquanto cidade primordialmente de 

características portuárias, grande parte da influência nas dinâmicas sociais 

e culturais da Horta tinha proveniência no seu porto e nos navios que o 

demandavam. É no contexto deste tipo de interações socioculturais que 

se insere o presente estudo, que incide sobre as relações musicais entre 

a cidade e os navios das marinhas de guerra estrangeiras surtos no seu 

porto. Na imprensa local encontram-se inúmeras referências à passagem de 

navios pelo porto artificial da cidade da Horta, nomeadamente esquadras 

das marinhas de guerra das potências mundiais da época, entre as quais se 

contam a Inglaterra, Alemanha, França, Rússia e Estados Unidos da América 

entre outros países. Aqui, os navios de guerra aparecem como objecto de 

estudo principal, não só por possuírem bandas de música embarcadas, mas 

também pelo seu carácter mais cívico na interação com a cidade quando 

comparados, por exemplo, com navios de passageiros.

Encontram-se referências à passagem de navios de guerra pela Horta 

desde pelo menos a década de trinta do século XIX, sobretudo no período 

das lutas liberais. Porém, é a partir da segunda metade do século XIX, com o 

desenvolvimento da propulsão a vapor aplicada à navegação, que, associada 

ao arranque da construção do porto artificial irá trazer à cidade da Horta 

um tráfego marítimo com maior sociabilidade. Com maior ênfase a partir 

da década de setenta, a chegada de navios das grandes potências marítimas 

à Horta será noticiada com algum entusiasmo pela imprensa local. Grande 

parte deste entusiasmo estaria certamente relacionado com a presença na 

cidade dos consulados destes países ocupados por figuras proeminentes 

da sociedade faialense. Por decreto de 23 de Dezembro de 1868 foi 
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nomeado cônsul da Rússia nos Açores o Príncipe Constantino Mestocherky, 

sucedendo ao sogro, o senador José Curry da Câmara Cabral, que havia 

falecido (Macedo, 1981, II: 345). No caso da Itália, era cônsul no Faial, 

António Luís Sena. Alfredo Dart era cônsul inglês na ilha e Francisco Pereira 

Ribeiro Jr. cônsul alemão. A presença e envolvimento destas figuras locais 

irá proporcionar uma série de eventos socioculturais entre a sociedade local 

e as micro-sociedades que compunham a guarnição dos navios estrangeiros 

que passam pelo porto da Horta.

Logo a 15 de Março de 1870 é noticiada a entrada na baía da Horta de uma 

esquadra inglesa vinda de Lisboa composta de cinco “vapores couraçados, 

sendo 3 de 5 mastros e duas fragatas de 3” (Macedo, 1981, II: 356-357). Sem 

mais referências quanto a quais seriam os navios, a presença da esquadra 

inglesa na Horta será uma constante até ao final do século, com importantes 

interacções sociais com a comunidade local.

No início de Julho desse ano fundeou na baía da Horta a fragata prussiana 

Arcona, um navio que servia para treino de mar, havendo troca de salvas entre 

o navio e o castelo de Santa Cruz à sua entrada na baía da cidade. Dias depois 

da sua chegada, a tripulação veio a terra para treino no manejo de armas de 

fogo, tendo também a mesma tripulação realizado algumas reparações no 

navio, guarnecendo-o com uma blindagem de ferro. Na sua chegada à Horta 

do navio português Lusitania foi dada a notícia do início de hostilidades 

entre a Prússia e a França. A fragata prussiana permaneceu fundeada na 

baía durante este conflicto, após várias tentativas frustradas de saída da 

baía, uma vez que vários navios franceses encontravam-se em bloqueio ao 

largo do Faial, entre os quais encontrava-se a fragata a vapor Montcalm, que 

várias vezes fundeou na baía da cidade (Macedo, II, 360). Os oficiais desta 

fragata prussiana participaram nas celebrações dos aniversários natalícios 

dos reis de Portugal, a 16 e 31 de Outubro respectivamente, embandeirando 

o navio e vindo a terra assistir ao Te Deum que se realizou na igreja matriz 

de São Salvador (Macedo, II, 365). Esta situação de conflicto entre a Prússia 

e a França criou, naturalmente, tensões na Horta que, porém, terão sido 

amenizadas pela participação em eventos sociais – neste caso, religiosos 

– como foi a participação no Te Deum celebrado na Matriz. Esta era uma 

cerimónia litúrgica com uma forte componente social e, até mesmo política, 

um momento em que a sociedade juntava-se para celebrar determinado 

acontecimento. No caso em questão, tratava-se dos aniversários dos reis 

portugueses, uma das celebrações mais importantes durante o ano e aquela 

que maior peso político teria.

Várias esquadras inglesas passaram pelo porto da Horta na década de 

oitenta. A 25 de Abril de 1880 fundearam na baía as fragatas couraçadas 
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Minotaur, Agincourt, Achilles e Northumberland, às quais se juntou dias 

mais tarde a corveta Salamis, que procurava a fragata Atlanta. A próxima 

passagem de um grupo significativo de navios de guerra ingleses pela Horta 

ocorreu a 24 de Abril de 1887, com a chegada das corvetas couraçadas Volage, 

Calypso, Rover e Active, provenientes das Bermudas com 16 dias de viagem. 

Possuíam 12 e 16 peças, com tripulações entre 296 e 360 marinheiros em 

instrução de mar. [Fig. 1] A corveta Active salvou a terra ou entrar no porto, 

à qual correspondeu o forte de Santa Cruz. Estiveram na Horta apenas até 

ao dia seguinte, altura em que saíram do porto com destino a Inglaterra (O 

Faialense, 40 (30), 01-05-1887).

Alguns destes navios regressaram à Horta a 11 de Fevereiro de 1895, mais 

concretamente, as corvetas Active, Volage, Calypso e Ruby, provenientes 

das Bermudas com 9 dias de viagem (O Telégrafo, 425 (3), 12-02-1895, 426 

(3), 13-02-1895). Contrariamente a 1887, permanecendo na baía apenas 

um dia, nesta passagem da esquadra inglesa os navios demoraram-se na 

baía da Horta oito dias, vindo a terra as tripulações, o que constituiu um 

importante momento de sociabilidade na cidade uma vez que se tratava de 

cerca de mil indivíduos. Enquanto a oficialidade sociabilizou com as elites 

da cidade, os marinheiros acenderam vários distúrbios nas tabernas da 

cidade, devidamente noticiados na imprensa local. Quando, na tarde de 13 

de Fevereiro a corveta Active amarrou na doca, este acto foi acompanhado 

pela filarmónica Artista Faialense que tocou durante algum tempo no 

cais, sendo lançados também muitos foguetes nessa ocasião. Terminada a 

actuação no cais, a filarmónica cumprimentou também as casas comerciais 

Bensaúde e Silveira Eduardo (O Telégrafo, 426 (3), 13-02-1895). Os oficiais 

desta esquadra participaram numa soirée oferecida por Alfredo Dart, cônsul 

inglês na cidade da Horta, na Sociedade Amor da Pátria, à época o centro de 

sociabilidade das elites faialenses no final de oitocentos (O Telégrafo, (3),18 

-02-1895).

Fig. 1

Corveta couraçada 

HMS Calypso (fonte: 

Wikipedia)
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Apesar de não ter sido noticiado, nesta reunião social, terá certamente 

tocado a orquestra João de Deus, como era habitual em eventos sociais deste 

tipo. Este agrupamento foi fundado no final da década de oitenta pelo músico 

João de Deus Teixeira, uma figura importante no meio musical faialense do 

final do século XIX. A orquestra João de Deus era muito requisitada na última 

década de oitocentos para acompanhar cerimónias litúrgicas realizadas 

na igreja matriz de São Salvador e outras igrejas da cidade, assim como as 

festas do Bom Jesus em São Mateus do Pico (Henriques, 2011: 82). Para 

além da actividade em contexto sacro, a orquestra também acompanhava 

as récitas das companhias de zarzuela que passavam no teatro da cidade, 

participando também nos eventos sociais privados: as soirées e bailes nas 

casas dos grandes proprietários e classes mais altas da Horta. O repertório 

interpretado nestes eventos seria fundamentalmente composto por música 

de dança (sobretudo valsas, polkas, mazurkas, quadrilhas, entre outros 

géneros), como consta nos programas de outros eventos deste tipo, e seriam 

estes géneros que a oficialidade das corvetas inglesas terá ouvido e dançado 

no salão da Sociedade Amor da Pátria com a sociedade local.

A década de noventa do século XIX foi muito rica em notícias na imprensa 

local sobre a passagem de navios de guerra pelo porto da Horta. Para além 

de navios estrangeiros, encontrava-se estacionada neste porto a canhoneira 

Açor da marinha de guerra portuguesa, que tinha como missão a fiscalização 

das águas açorianas. Este navio tinha sido construído como vapor em 

Inglaterra no ano de 1874. Foi adquirido pela Marinha Portuguesa em 1892, 

sendo transformado em canhoneira e enviado para fiscalização aduaneira 

no arquipélago dos Açores. Possuía uma guarnição composta por 3 oficiais, 

10 sargentos e 40 praças (Revista da Armada, 457, 11-2001). [Fig. 2] Não 

muito tempo após o navio ter sido estacionado no porto da Horta enquanto 

base de operações gera-se contacto social com outros navios estrangeiros. 

Fig. 2

Canhoneira Açor anco-

rada na baía da Horta 

(fonte: Wikipedia)
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É este o caso da corveta couraçada Diana da marinha de guerra 

dinamarquesa, que entrou no porto da Horta a 8 de Fevereiro de 1894, 

proveniente de Saint Thomas com 19 dias de viagem. À entrada no porto, 

o navio salvou a terra sendo correspondido pelo forte de Santa Cruz. O 

navio, composto por 85 tripulantes, permaneceu no porto da Horta durante 

quatro dias. Logo após a sua chegada foi anunciado por Manuel Noronha de 

Simas Garcia que a banda de bordo da corveta dinamarquesa iria tocar ao 

Jardim Público na tarde do dia 10 de Fevereiro (O Telégrafo, 129 (2), 09-02-

1894). Este foi um dos primeiros eventos do género relatado pela imprensa 

faialense, que se viria a repetir nos anos seguintes. De notar que o Jardim 

Público, à época também conhecido como largo do relógio ou largo D. Luís 

I, situa-se onde hoje está a torre sineira com um relógio, junto ao local onde 

existiu a primitiva igreja matriz da cidade. Este espaço havia sido construído 

em meados de oitocentos, aproveitando a demolição da antiga matriz assim 

como do convento de S. João próximo, servindo, ao gosto da época, para 

espaço de sociabilização na cidade (Lima, 1940: 147). Aqui veio tocar a banda 

de bordo da corveta Diana no dia 10 de Fevereiro, não se conhecendo porém 

o conteúdo do programa musical interpretado nessa actuação, que foi do 

agrado geral. Na noite do dia 10, os oficiais da canhoneira Açor convidaram 

os congéneres dinamarqueses para um baile na Sociedade Amor da Pátria. 

O baile decorreu nas três salas desta sociedade até às seis e meia da manhã. 

Tal como se supôs anteriormente relativamente ao baile dado aos oficiais 

ingleses, tocou neste baile a orquestra João de Deus, assim como a banda 

de música dinamarquesa e, entre os brindes, esta tocou os hinos da Carta, 

dinamarquês e a Marselhesa. A corveta abandonou o porto da Horta no dia 

seguinte com destino ao país de origem, fazendo escala em Inglaterra. (O 

Telégrafo, 131 (2), 12-02-1894).

Não muito tempo após a passagem da corveta Diana pelo porto da Horta, 

entrou na baía desta cidade a 6 de Março a corveta da marinha de guerra 

alemã SMS Stein, também proveniente de Saint Thomas com 19 dias de 

viagem e uma tripulação de 443 elementos. Também este navio salvou a terra 

à entrada no porto, correspondendo-lhe o forte de Santa Cruz. Também este 

navio possuía uma banda de música embarcada, composta por 35 elementos. 

Estava programado que a banda viesse a terra tocar, muito possivelmente 

no Jardim Público, porém, a saída do navio no dia seguinte à sua chegada 

impediu que isso se realizasse, lamentando a imprensa local o acontecido (O 

Telégrafo, 149 (2), 07-03-1894).

Passou ainda pela Horta no mês Abril de 1894 o couraçado da marinha 

italiana Dagali, cujo comandante foi a terra visitar o cônsul italiano na ilha 

António Luís Sena e o governador civil, sem mais contactos com a cidade. No 
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início de Junho entrou no porto a corveta da marinha dos Estados Unidos da 

América Samaris, em instrução de marinheiros. No início de Julho também 

passou pela Horta a corveta Saratoga em idêntica missão. Em ambos os 

casos, os comandantes dos navios americanos visitaram o governador civil, 

saindo do porto no dia seguinte sem mais contactos com a cidade para além 

de permissão dos tripulantes virem a terra no dia da chegada.

O navio cuja passagem pela Horta encontra-se mais detalhadamente 

documentada foi o cruzador couraçado da marinha russa General Admiral. 

Este navio de 520 tripulantes entrou no porto da Horta a 1 de Abril de 

1895, proveniente de Saint Thomas com 27 dias de viagem, salvando 

o forte de Santa Cruz. [Fig. 3] Este cruzador havia entrado ao serviço da 

Marinha Imperial Russa em 1875, inicialmente como corveta, passando a 

cruzador de primeira classe em 1892, servia em 1895 como navio-escola 

para treino de mar. No dia da sua chegada à Horta foi o vice-cônsul russo 

na ilha, Rodrigo Alves Guerra, a bordo cumprimentar o comandante Van 

Berg. No dia seguinte foi o comandante a terra cumprimentar o governador 

civil, conselheiro José de Almeida de Ávila, acompanhado pelo vice-cônsul 

Alves Guerra, seguindo para o Palacete de Santana, morada do vice-cônsul 

(O Telégrafo, 464 (3), 02-04-1895). 

Na tarde de 4 de Abril foi a banda de música do cruzador russo tocar ao 

Jardim Público da cidade a pedido do vice-cônsul (O Telégrafo, 465 (3), 03-

04-1895). A imprensa relata que a actuação havia sido bastante concorrida a 

actuação da banda de bordo do cruzador tendo agradado imenso ao público 

as treze obras musicais tocadas no concerto (O Telégrafo, 466 (3), 04-04-

1895). 

Fig. 3

Cruzador couraçado 

General-Admiral (fon-

te: Wikipedia)
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No dia seguinte foi publicado um breve artigo sobre esta actuação no 

jornal O Telégrafo onde sumariamente são descritas as obras interpretadas, 

assim como uma crítica que, embora bastante superficial, transmite a 

reacção do público local ao repertório apresentado pelo agrupamento 

russo. Refere o artigo que o vice-cônsul russo, comendador Rodrigo Alves 

Guerra, havia imprimido o programa do concerto nas oficinas d’O Telégrafo 

tendo distribuído o mesmo aos ouvintes. Porém, o mesmo programa não 

foi transcrito neste periódico, sendo mencionadas algumas das obras, mais 

concretamente, aquelas que mais agradaram. A concorrência de espectadores 

e amadores ao Jardim Público foi bastante numerosa, tendo a actuação 

demorado cerca de duas horas. Do programa interpretado foram destacadas 

duas obras que agradaram particularmente ao público. Foram elas, de acordo 

com artigo, a terceira interpretada na primeira parte, Recordação da Rússia 

de Koch, e a segunda obra da segunda parte, um solo de flauta. Relativamente 

à primeira obra, tratava-se de uma canção popular russa, em arranjo para 

corneta (possivelmente corneta de chaves) solo e banda, tendo sido cantada 

por um coro de marinheiros. O título da segunda obra não aparece referido 

no texto, existindo apenas a menção de que se tratava de um solo para flauta 

(O Telégrafo, 467 (3), 05-04-1895). O cruzador General-Admiral saiu da 

baía da Horta a 6 de Abril com destino a Cherbourg, seguindo mais tarde 

para Kiel, a fim de participar na cerimónia de abertura do Canal de Kiel, que 

ocorreu a 20 de Junho desse ano.

O cruzador General-Admiral regressou no ano seguinte à cidade da Horta, 

em nova viagem de instrução de cadetes. Uma vez mais, o navio vinha de Saint 

Thomas com 27 dias de viagem com 547 tripulantes a bordo. O comandante 

Plaksin foi a terra no dia seguinte acompanhado pelo vice-cônsul Rodrigo 

Alves Guerra cumprimentar o governador civil, pretendendo demorar-se na 

Fig. 4

Guarnição formada no 

convés do cruzador 

couraçado General-Ad-

miral (fonte: Wikipe-

dia)
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Horta seis a sete dias (O Telégrafo, 754 (4), 30-03-1896). Na manhã de 31 de 

Março foram a bordo do cruzador “muitas damas e cavalheiros da primeira 

sociedade” faialense, indo também a bordo o governador civil retribuir os 

cumprimentos da véspera. Foi ainda anunciado que no Sábado seguinte, se 

o navio ainda estivesse no porto, iria a banda de música tocar ao Jardim 

Público da cidade (O Telégrafo, 755 (4), 31-03-1896). Dias mais tarde surge 

a notícia, veiculada pelo vice-cônsul Alves Guerra que a banda iria tocar ao 

Jardim Público na Segunda-Feira seguinte. No Domingo foi oferecida por 

Rodrigo Alves Guerra uma soirée dançante no Palacete de Santana aos oficiais 

do cruzador russo, sendo enviados muitos convites à primeira sociedade da 

cidade (O Telégrafo, 757 (4), 04-04-1896). Esta soirée decorreu até às cinco 

horas da madrugada, tendo tocado a banda de música do navio russo, muito 

possivelmente os géneros musicais usuais para a dança, com um programa 

que incluiria certamente polkas, mazurkas e valsas. Uma vez que foi dada 

liberdade aos tripulantes do navio para virem a terra na Segunda-Feira, não 

foi realizado o concerto previsto para o Jardim Público. Este acontecimento 

foi amplamente criticado pela imprensa, referindo que a sociedade havia 

criado algumas expectativas quanto ao concerto, fundamentadas no sucesso 

que havia tido a actuação realizada pela banda no ano anterior, acrescentando 

que a liberdade dada à tripulação resultou em “soquinho menos mal” nas 

tabernas e ruas da cidade (O Telégrafo, 760 (4), 07-04-1896). O navio saiu 

do porto na manhã de Terça-Feira com destino a Cherbourg.

Em 1895, pouco tempo após a passagem do cruzador russo General-

Admiral pela Horta, deu entrada no porto o cruzador da marinha de guerra 

francesa Duquesne. Este navio entrou na baía da Horta na manhã de 17 de 

Maio proveniente de Martinica. Na manhã do dia 17 foi o vice-cônsul francês 

ao navio sendo cumprimentado com uma salva. À tarde foi o comandante 

Terrant e o contra-almirante Fournier, acompanhados por Alves Guerra, 

cumprimentar o governador civil (O Telégrafo, 500 (3), 17-05-1895). [Fig. 

5] No dia seguinte, ofereceu Alves Guerra ao jornal O Telégrafo o programa 

do concerto que a banda de música do cruzador francês iria realizar no 

Jardim Público na tarde de Domingo (O Telégrafo, 501 (3), 18-05-1895). 

Os seis números ordenados pelo regente da banda Sr. Deshayes (apenas 

é mencionado o seu último nome), publicados n’O Telégrafo, ilustram o 

repertório das bandas militares e civis do final do século XIX, trazendo 

inclusive esta banda francesa algum repertório pouco comum às bandas 

açorianas da época.
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Assim o programa ordenado para o concerto da tarde do dia 19 de Maio 

abriu com a canção (marcha) militar Le soldat de Floréal de Charles Lecocq 

(1832-1918) (originalmente com letra de Armand Silvestre), compositor 

francês conhecido sobretudo por escrever operetas; a abertura da ópera 

Zampa de Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833); a Fantasie Variée para 

saxofone (de 1889), com acompanhamento de banda, de J. Léon Wettge 

(1844-1909), chefe de música do 28.º Regimento de Artilharia de Versailles 

e mais tarde chefe da Guarda Republica; o passo militar Recuerdo; Grande 

Fantasie da ópera Sigurd, de Ernst Reyer (1823-1909); e a valsa La Gitana de 

Ernest Bucalossi (1859-1933). Este repertório enquadrava-se nos tipos de 

programas que as bandas civis e militares do espaço francófono realizavam 

no final do século XIX.

Na tarde do dia 21 Maio a banda de música do Duquesne regressou 

novamente ao Jardim Público para efectuar mais um concerto. O segundo 

programa, também com seis obras, foi diferente daquele do dia 19, com o 

allegro Caballero en Plaza de Paul-Agricole Génin (1832-1903), a abertura 

da ópera cómica Le Pré aux clercs de Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833); 

uma fantasia da ópera L’Africaine de Meyerbeer; Aubade Printanière Op. 

37 (de 1884) de Paul Lacombe (1837-1927); Mascarade (Airs de Ballet en 

Suite de Orchestre, de 1886), de Paul Lacôme (1838-1920); terminando com 

España (de 1883), de Emmanuel Chabrier (1841-1894). Numa análise geral 

aos seis números musicais interpretados pela banda no Jardim Público, 

percebe-se que se tratava de um programa bastante actual para a altura, com 

algumas obras escritas apenas dez anos antes. Desde compositores mais 

obscuros, como é o caso de Paul Lacôme, até outros que seriam certamente 

sobejamente conhecidos à época, como Meyerbeer ou Chabrier, este 

repertório reflecte a identidade musical francesa do final do século XIX e é 

testemunho do alto nível musical praticado pelas bandas francesas da época, 

Fig. 5

Cruzador Duquesne 

(fonte: Wikipedia)
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do qual España será o melhor testemunho. Ao público acorreu ao Jardim 

Público agradou sobretudo a fantasia de Meyerbeer, a Mascarade de Lacôme 

e a obra de Chabrier. 

De referir ainda que a orquestra João de Deus tocou a abertura de Le 

Pré aux clercs nas récitas dadas no Teatro Faialense pela companhia teatral 

do actor Justino Marques no início de 1896. Algumas semanas mais tarde, 

esta obra era pedida com alguma insistência na imprensa para ser tocada 

nas próximas actuações da orquestra. No dia 7 de Fevereiro, abriu a récita 

no teatro com o Hino Nacional, ouvido de pé pelos espectadores, não 

podendo tocar a orquestra João de Deus a abertura por falta de timbales, 

que se esperavam para breve vindos de Lisboa (O Telégrafo, 714 (4), 07-

02-1896). Não existe menção se de facto a abertura foi ou não tocada pela 

orquestra, mas será importante referir que a banda de música do Duquesne 

a havia tocado no Jardim Público cerca de seis meses antes. A insistência 

do público para que fosse tocada pela orquestra João de Deus poderá 

ter sido influenciada pela audição anterior da obra tocada pela banda de 

música francesa, não sendo de excluir a hipótese de que isto poderia ter 

sido possível, uma vez que não distavam muito ambas as actuações uma 

da outra. Todavia, a opereta de Hérold seria uma obra de conhecimento 

generalizado na época podendo a abertura ter chegado à Horta também a 

partir do Continente português. Contudo, não será de excluir a via francesa, 

uma vez que do programa interpretado pela banda, esta obra foi uma das 

que a crítica teceu os mais altos elogios.

As referências na impressa local sobre as interacções musicais com a 

cidade através do seu porto durante os últimos anos do século XIX encerram 

com a chegada à Horta da corveta da marinha portuguesa Duque da Terceira. 

Este navio entrou na baía na tarde do dia 16 de Maio de 1896, sob o comando 

do capitão-de-mar-e-guerra Augusto de Castilho, tendo salvado a terra 

ao que respondeu o forte de Santa Cruz com salva idêntica (O Telégrafo, 

790 (4), 16-05-1896). Nesse dia foi anunciado um espectáculo no Teatro 

Faialense em honra do comandante Castilho e oficiais da corveta Duque da 

Terceira. Realizou-se, sim, um baile de homenagem a Augusto de Castilho na 

Sociedade Amor da Pátria no dia 19 de Maio. Neste baile tocou a orquestra 

João de Deus, tendo-se dançado até de madrugada (O Telégrafo, 793 (4), 

19-05-1896). Apesar de não ter sido mencionado o programa, é de supor 

que a orquestra tivesse tocado os géneros musicais típicos destas ocasiões, 

nomeadamente polkas, mazurkas e valsas, assim com o hino nacional, 

que era muito aplaudido nestes eventos. Relativamente ao espectáculo 

programado para o Teatro Faialense em homenagem ao ilustre visitante, 

não foram dadas mais notícias na imprensa sobre o mesmo. A ausência de 
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informação, sugere que o espectáculo referido terá sido o baile da Sociedade 

Amor da Pátria, erradamente noticiado no jornal, que o anunciava para o 

Teatro. O prestígio de Augusto de Castilho enquanto militar, político, e ex-

Governador de Moçambique certamente terá criado um grande impacto na 

cidade, assim como a restante oficialidade da corveta Duque da Terceira.

Em suma, a sucessão de ocorrências no respeitante à passagem de navios 

de guerra pela baía da Horta reveste-se de maior importância sociocultural 

pelas relações musicais estabelecidas com a cidade. Os repertórios trazidos 

pelas bandas de música destes navios para o Jardim Público da cidade, que 

certamente seriam ouvidas pelos músicos locais e restante população que 

acorria aos concertos, traria novas sonoridades aos agrupamentos locais, 

que embora não apareçam referidas, ficariam certamente na memória dos 

ouvintes. Por outro lado, também um público estrangeiro – as tripulações dos 

navios – poderiam ouvir agrupamentos locais, como é o caso da orquestra 

João de Deus, muito requisitada para as inúmeras soirées oferecidas aos 

oficiais estrangeiros, que poderiam experienciar o repertório musical em 

uso e do gosto dos faialenses. Estas interacções musicais de mútuo efeito 

geravam uma dinâmica muito interessante quanto à adopção e adaptação 

de repertórios por parte dos envolvidos, como poderá ter sido o caso da 

abertura Le Pré aux clercs, e a sua adopção no circuito musical da Horta 

a partir da passagem do cruzador francês Duquesne. Estes são os casos 

documentados na imprensa local e, por isso, a base do presente estudo 

que está longe de poder envolver com uma maior abrangência este tipo de 

relações entre o porto e a cidade, que seriam imensas, mas que não ficaram 

documentadas para a posteridade.
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A CENTRALIDADE PORTUÁRIA NA ÉPOCA MODERNA. PORTOS 
COMO ESPAÇOS DE INTERFACE: O CASO PORTUGUÊS

Estudos monográficos sobre portos portugueses e europeus provam a 

importância dos espaços portuários, no período moderno, na consolidação 

de espaços nacionais, na articulação do espaço europeu e na construção 

da “Primeira Idade Global” (séculos XV a XVIII). Trabalhos realizados 

permitem salientar que a importância relativa dos portos de mar portugueses 

nas dinâmicas de expansão e globalização a que se assiste na Época Moderna 

não é diretamente proporcional à dimensão desses polos portuários.

Isto é, não só, nem apenas os considerados grandes portos participaram e 

tiveram um papel ativo e determinante nessas mesmas dinâmicas.

Fig. 1

A importância dos portos insignificantes
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243 A perspetiva que parte da ideia da existência de hierarquias produzidas 

em torno da centralidade dos grandes portos subvaloriza, ou de todo 

menospreza, duas variáveis fundamentais, que pelo contrário consideramos 

determinantes no desenvolvimento de estudos portuários: a existência de 

articulações inter-portuárias, que tornam cada porto devedor de uma série 

de outros portos, com os quais  se articulam ou que dele são satélites; e a 

existência de uma série complexa de indicadores, que não os estritamente 

políticos e económicos, que configuram a importância de alguns desses 

portos tidos como menores. O historiador Gordon Jackson sintetizou estas 

reflexões num artigo de síntese que intitulou: “The importance of non-

important seaports”316. 

316 JACKSON, Gordon, 2007 - “The Significance of Unimportant Ports”, International Journal of 
Maritime History, XIII (December 2001): 2, 6

Fig. 2

Centralidade portuária - um jogo de escalas
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Portos e cidades portuárias tornaram-se, sem dúvida, interfaces 

privilegiadas entre diferentes sistemas económicos, sociais, culturais e 

religiosos, no período moderno. Devido a um processo de articulação 

económica a nível global, muitas cidades portuárias transcenderam o seu 

papel de protagonistas locais ou regionais, para se tornarem em portas de 

entrada e saída, em gateways, de importância mundial. Para a compreensão 

das transferência de modelos, de técnicas, de homens, de sistemas culturais, 

de produtos e de ideias, ocorridas com particular relevância no universo 

atlântico, mas também entre oceanos, envolvendo o Mediterrâneo, o 

Atlântico, o Índico e o Pacífico, num universo marítimo eminentemente 

sem fronteiras, impõe-se que sejam accionadas novas grelhas de inquérito 

que transcendam os estudos monográficos ou uma análise de complexos 

portuários à escala regional, nacional ou mesmo europeia. Uma história 

que se reclama cada vez mais global exige dos estudos portuários uma 

aproximação diversa, uma análise em rede, e uma redimensionação de 

escalas, que adquirem inclusive uma extensão mundial, sem esquecer o 

local. 

As questões que se debatem, sem que outras percam a sua pertinência, 

apresentam uma nova agenda para os estudos portuários. É sob o signo desta 

agenda que se desenvolve o presente contributo. 

A importância dos portos marítimos é reconhecida desde a Antiguidade 

Clássica, enquanto articuladores de espaços económicos (assim ocorre com 

Fenícios, Gregos, Cartagineses e Romanos, no Mediterrâneo). De igual modo, 

no período medieval, estes funcionaram como nós de sustentabilidade de 

Fig. 3

Do local ao Global. O caso de Vila do Conde
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amplas regiões, como acontece com a Liga Hanseática, que dominou todo o 

norte da Europa e a região do Báltico. Os portos funcionaram também como 

articuladores de impérios desde a Antiguidade (veja-se o caso do império 

Romano). A importância relativa dos portos é, todavia, diversa, quer quando 

consideradas diferentes cronologias, quer diferentes geografias económicas: 

o caso do Índico é indiscutivelmente diverso do Mediterrâneo, do Pacífico, 

do Atlântico, do Báltico ou do Mar do Norte. 

O que parece indiscutível é, no contexto europeu, como no americano ou 

asiático, o importante papel que os portos desempenharam a partir da época 

moderna (que situamos, na Europa, entre os séculos XV a XVIII), revelando-

se indispensáveis para a articulação de espaços políticos e económicos, a 

uma escala global. Sendo notável um maior dinamismo dos portos de mar 

no Índico e no Mediterrâneo, desde a Antiguidade Clássica, ou no Báltico 

por todo o período medieval, como já se afirmou, já o Atlântico, ou, com 

maior rigor, os Atlânticos, só se encontram, de facto ligados, desde o século 

XV e mais intensamente a partir do século XVI, altura em que uma rede 

articulada de rotas marítimas passa a ligar, de forma continuada, vilas e 

cidades portuárias de toda a Europa, do Norte e do Sul, com entrepostos 

africanos e americano, e todos estes com o Índico e o Pacífico.

Neste período (séculos XV a XVIII) assistiu-se à definição de uma 

nova teia de rotas de navegação e comércio, ao aumento da tonelagem das 

embarcações, ao aumento exponencial do número de homens e do volume 

de mercadorias em circulação, dinâmica que decorre da projeção das vias de 

comunicação marítimas e se reflete no aumento da importância e na maior 

Fig. 4
Portugal - Redes Portuárias a uma escala global.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Português

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_B%C3%A1ltico
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centralidade dos espaços portuários. Na Europa, as hegemonias económico-

financeiras jogam-se, neste período, entre cidades portuárias, de que Lisboa, 

Sevilha, Antuérpia, Amesterdão e Londres são exemplo, como o foram, em 

momentos precedentes, Veneza ou Génova. As articulações entre a Europa 

e outros continentes fazem-se, precisamente, a partir de núcleos portuários, 

e as implicações dessa “descompartimentação” geográfica e económica 

projetam-se, desde logo, em pólos marítimos e em cidades portuárias.

Ao focar este enquadramento global, frequentes vezes, o historiador tende 

a menosprezar o estudo das dinâmicas internas e dos perfis específicos de 

cada porto, os quais fornecem, afinal, as particulares condições que definem 

o seu lugar e a sua participação num conjunto de redes e de sistemas 

articulados. Rumando em contra-corrente, desenvolveu-se, em Portugal, a 

partir do ano 2000, o projecto Hisportos – Contributo para o Estudo dos Portos 

do NW Português na Época Moderna317, centrado em aproximações micro-

analíticas de portos, desde Caminha até Aveiro. O projecto partiu de uma 

abordagem monográfica dos portos do NW português, tomando-os como 

“entidades” com dinâmicas próprias, que se tornava necessário identificar 

individualmente, para então as poder tipificar e chegar a modelos de 

compreensão teórica da sua acção no período objecto de estudo: os séculos 

XV a XVIII.  Este Congresso não se situa longe deste desiderato. 

As articulações portuárias vão, porém, muito para além do local, e 

projetam-se em espaços inter-regionais, internacionais e globais. Sensível a 

esta dimensão, a historiografia portuária vem insistindo na necessidade de 

se compreenderem os portos em redes de relações mais vastas, ao mesmo 

tempo que em direta articulação com o seu hinterland318. 

O papel nuclear exercido pelos portos em relação aos respetivos 

hinterlands manifesta-se ainda na forma como a vertebrização de vastos 

espaços territoriais se faz a partir de núcleos portuários. O estudo das redes 

317 Hisportos (POCTI- HAR - 36417/2000). De natureza multidisciplinar, o projecto, coordenadom 
por Amélia Polónia,  incorporou, como investigadores, Amândio Barros (Escola Superior de Educação 
Santa Maria. Porto), Amélia Polónia (Coordenadora do projectoAssunção Araújo (Departamento de 
Geografia. FLUP), Filomena Martins (Departamento do Ambiente e Ordenamento da Universidade 
de Aveiro), Helena Granja (Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho), Helena 
Osswald (Departamento de História. FLUP), Inês Amorim (Departamento de História. FLUP; 
João Carlos Garcia (Departamento de Geografia. FLUP), Manuel Fernandes de Sá (Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto), Mário Barroca (Departamento de Ciências e Técnicas do 
Património. FLUP), Miguel Nogueira (SDI/ Cartografia. FLUP), Nicole Vareta (Departamento de 
Geografia. FLUP), Pedro Brochado de Almeida, Veloso Gomes (Departamento de Engenharia Civil. 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

318 BIRD, James Bird, 1989 - “Seaport as a subset of gateways for regions. A research survey” 
in Progress in Human geography, 4 (1989), 360-370; JACKSON, Gordon, 2007 - “Early Modern 
European Studies: Highlights and Guidelines”, in European Seaport Systems in the early modern 
age - a comparative approach. International workshop. Proceedings. Porto-21/22 October 2005, 
Porto: IHM-UP, pp. 23-24; LE BOUEDEC, Gérard, et alii- Entre Terre et Mer, Sociétés littorales et 
pluriactivités (XVe-XXe siècle), Rennes, PUR, 2004. Pode-se ainda citar a Workshop: Port-Cities 
and their Hinterlands. Migration, Trade and Cultural Exchange, organizada pelo Centre for Port and 
Maritime History - University of Liverpool, a Liverpool, le 7-8 Dezembro 2007
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viárias e da sua irradiação a partir de e em direcção à linha costeira e aos 

principais portos de escoamento de produtos assim o prova319. 

Os portos são, pois, elementos essenciais para a estruturação de espaços 

económicos. Da sua eficácia dependem, em grande parte, níveis de 

desenvolvimento económico, competitividade e eficiência do transporte e 

do comércio marítimo. Daí que os portos sejam também vistos, eles próprios, 

como uma empresa, uma empresa económica320. Na verdade, da eficácia da 

organização portuária dependem, em grande medida, os níveis de sucesso 

das economias articuladas com esses espaços portuários321.

Não é, pois, de estranhar a atenção que os portos cativaram, por parte de 

diversas formas e níveis de poder, nomeadamente dos poderes locais e dos 

poderes centrais. E isto parece ser verdadeiro no passado como no presente. 

No período moderno, políticas portuárias decorreram dessa interacção, 

seja de uma forma declarada e intencional, ou simplesmente como uma 

derivação de atitudes casuísticas, tendo em vista dar resposta a desafios e a 

problemas concretos322. 

319 POLÓNIA, Amélia, “Espaço concelhio, rede viária e dinâmicas socio-económicas. Conexões e 
interinfluências. O estudo de um caso: Vila do Conde no século XVI” in Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida. In memoriam , Porto, F.L.U.P., 1999, vol. I, pp. 235-250; “A tecelagem de panos de treu em 
Entre-Douro-e-Minho no século XVI. Contributos para a definição de um modelo de produção” in A 
indústria portuense em perspectiva histórica. Actas do Colóquio. Palácio da Bolsa, 4 e 5 de Dezembro 
de 1997, Porto, Centro Leonardo Coimbra - FLUP, 1998, pp. 11-24.

320 CAVIOCHI, S., org. - I porti como imprensa economica, Firenze, Le Munier, 1988;  SIMONCINI, 
org. - “Sopra i porti di mare”, Firenze, Le Mounier, 1993-1995, I vol.; POLEGGI, E., org. - Citta portuali 
del Mediterraneo : storia e archeologia : atti del convegno internazionale di Genova 1985, Genova : 
Sagep, 1989.

321 Ver, entre outros, UNGER, Richard, “Shipping and Western European Economic Growth”. 
International Journal of Maritime History, XVIII, 2 (2006), pp. 85-104 e POLÓNIA, Amélia, “Seaports 
as Centres of Economic Growth: the Portuguese Case, 1500-1800”, in Richard UNGER (ed.), Shipping 
Efficiency and Economic Growth, 1350-1800, Leiden, Brill, 2011, pp. 379-409.

322 POLÓNIA, Amélia; PINTO, Sara -  “Policies on harbour construction in Early Modern 
Portugal (15th-18th. centuries): The relationship between central and local powers” in POLÓNIA, 
Amélia; RIVERA MEDINA, Ana Maria, eds. - La Gobernanza de los puertos atlánticos. Políticas e 
infraestruturas portuárias, Madrid, Casa de Velasquez, 2016.

Fig. 5
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TO, 2016
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O desenvolvimento da engenharia, neste período, em simultâneo nas 

suas dimensões civil e hidráulica, em particular desde o século XVIII, e a 

sensibilização dos Estados europeus para a importância dos investimentos 

em pontes, portos e fortificações, de que toda a história europeia dá 

provas, incrementam o número e a importância das intervenções em infra-

estruturas portuárias, e justificam o avultado número de estudos que lhes 

são dedicados323. 

A maior volumetria das embarcações coloca, por sua vez, problemas 

de acessibilidade, que geram intervenções que apontam para a construção 

de cais, para a implementação de procedimentos de controlo de entrada e 

saída de embarcações, de que a construção de infraestruturas artificiais de 

proteção e de condução de embarcações dá prova. 

Esta dinâmica evidencia-se na própria produção de conhecimento e de 

representações sobre esses espaços. Necessidades de navegação, por um 

lado, e de intervenções técnicas, por outro, estão na origem de levantamentos 

topográficos, de representações cartográficas e, em particular desde o 

século XVIII, de planos de intervenção, estudos de acessibilidade, projectos 

de engenharia hidráulica e cálculos de custos que envolvem espaços 

portuários324. 

323 TELECHEA, J. S. (2008), “Infraestructuras e instalaciones portuarias fluviales e hídricas en 
las villas del norte peninsular a finales de la Edad Media: las obras públicas como instrumentos del 
poder” in  Val Valdivieso, I.; Villanueva Zubizarreta, O. (eds.) - Musulmanes y cristianos frente al 
agua en las ciudades medievales. Santander, Universidad de Castilla La Mancha/Cantabria, pp. 275-
306; Actas del Seminario Puertos y Fortificaciones en America y Filipinas, Madrid, CEHOPU, 1985; 
Actividad constructora naval y núcleos de población en torno a la Real Fábrica de Bajeles del Astillero 
de Guarnizo, Santander, 1991; Actuaciones urbanas en bordes maritimos. Jornadas realizadas del 26 
al 27 de octubre de 1990, La Coruña, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1993; ALBIÑANA, 
S. - Técnica y Illustration en Valencia: los proyectos portuarios . “Saitibi”, XXXIV, 1984, ; GUIMERÁ, 
Agustín e  ROMERO, Dolores, ed.- Puertos y Sistemas Portuários (siglos XVI-XX). Actas del Coloquio 
Internacional “El sistema portuario español”. Madrid, Ministerio de  Fomento, 1996; BINAGHI, R. - 
Le machine del porto in SIMONCINI, org. - “Sopra i porti di mare”,  Firenze, Le Mounier, 1993-1995, 
vol. 1

324 Para Vila do Conde, a cartografia e a documentação disponibilizadas no CEDOPORMAR (Centro 
de Documentação dos Portos Marítimos Quinhentistas, unidade de pesquisa do AMVC, bem como a 
base de dados do projecto Hisportos, diosponível online (http://web.letras.up.pt/hisportos/default.
asp )  são prova do que dizemos
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Esta abundante produção técnica evidencia, por um lado, a centralidade 

adquirida por esses espaços portuários em projetos políticos e económicos 

coevos e afirma-se, por outro lado, como um campo privilegiado para o 

estudo de novas aquisições técnicas e da formação de novas gerações de 

engenheiros, cujos desempenhos frequentemente se associam a projetos de 

defesa militar de recintos portuários e de intervenções em linhas de costa325. 

Da tentativa de resolução de problemas, de natureza climática, 

geomorfológica, logística ou de defesa, resultaram uma série de iniciativas 

que conduziram à realização de obra pública. É longo o caminho que vai da 

simples adequação de “portos naturais” às necessidades de aportagem, de 

ancoragem, de abrigo e de descarga e desalfandegamento de mercadorias, 

a uma efetiva construção portuária, com a criação de portos artificiais, de 

portos de abrigo e de recintos portuários de logística complexa326. Este é 

um processo marcante do período em estudo, em associação, quer com o 

desenvolvimento da engenharia e da topografia, quer com as correntes do 

Iluminismo europeu e com uma praxis política em que o uso da ciência 

e da técnica se apresentam como instrumentos de reforço do poder327. 

325 COSTA, Patrícia; PINTO, Sara, “From military engineering to harbour construction: Transfer 
of military techniques and knowledge in Portugal (1700-1900)”, in A Guerra no tempo de Napoleão 
- Antecedentes, campanhas militares e impactos de longa duração, (vol. 2), Lisboa, Comissão 
Portuguesa de História Militar, p. 1164-1180.

326 Sobre esta matéria vide JACKSON, Gordon. - The History and archeology of ports, Tadworth, 
World’s Work, 1983.

327 TELECHEA, J. S. (2008), “Infraestructuras e instalaciones portuarias fluviales e hídricas en 
las villas del norte peninsular a finales de la Edad Media: las obras públicas como instrumentos del 

Fig. 6 
Representações cartográficas. Portos do NW (séc. XVI a XVIII)
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A maior volumetria das embarcações coloca, por sua vez, problemas de 

acessibilidade, que geram intervenções que apontam para a construção de 

cais, a implementação de procedimentos de controlo de entrada e saída de 

embarcações, de entrada de barras e de atracagem, de que a construção de 

infraestruturas artificiais de proteção e de condução de embarcações dá 

prova. Esta dinâmica evidencia-se na própria produção de conhecimento e 

de representações sobre esses espaços. 

No caso português, a expansão marítima transformou, em primeiro lugar, 

a maioria dos portos continentais. O uso de novas técnicas de navegação, 

o aumento da tonelagem das embarcações, o número crescente de frotas 

internacionais presentes nesses portos, e uma indústria de construção 

naval em crescimento, força os portos portugueses a modificações dos seus 

layouts, com a criação de cais, sistemas de sinalização e de fortificações, 

estaleiros, portos de abrigo, alfândegas e armazéns, num percurso que se 

desenrola desde o século XV ao XIX. No período moderno, em Portugal, 

é consabido que o grande projeto político e económico que transportou o 

reino de Portugal de uma posição de periferia a uma posição de “centro”, 

dependeu, em grande medida, dos contributos dados pelos vários portos do 

reino. 

poder” in  Val Valdivieso, I.; Villanueva Zubizarreta, O. (eds.) - Musulmanes y cristianos frente al 
agua en las ciudades medievales. Santander, Universidad de Castilla La Mancha/Cantabria, pp. 275-
306; Actas del Seminario Puertos y Fortificaciones en America y Filipinas, Madrid, CEHOPU, 1985; 
Actividad constructora naval y núcleos de población en torno a la Real Fábrica de Bajeles del Astillero 
de Guarnizo, Santander, 1991; Actuaciones urbanas en bordes maritimos. Jornadas realizadas del 26 
al 27 de octubre de 1990, La Coruña, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1993; ALBIÑANA, 
S. - Técnica y Illustration en Valencia: los proyectos portuarios . “Saitibi”, XXXIV, 1984, ; GUIMERÁ, 
Agustín e  ROMERO, Dolores, ed.- Puertos y Sistemas Portuários (siglos XVI-XX). Actas del Coloquio 
Internacional “El sistema portuario español”. Madrid, Ministerio de  Fomento, 1996; BINAGHI, R. - 
Le machine del porto in SIMONCINI, org. - “Sopra i porti di mare”,  Firenze, Le Mounier, 1993-1995, 
vol. 1
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Todavia, e paradoxalmente, uma significativa dimensão desta 

construção portuária ocorre em tempos em que o expansionismo marítimo 

português tinha já atingido o seu auge. O que significa que essa dinâmica, 

introduzindo inevitáveis alterações na construção portuária, não dependeu 

de grandes transformações logísticas, nem de construções infra-estruturais 

radicalmente novas. 

Fig. 7
Intervenções portuárias no NW português (séc. XIV-XVIII)
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Neste domínio, os poderes locais, porventura mais do que o central, 

tiveram um papel e uma ação destacados, como se pode verificar pelos 

gráficos representados, relativos aos portos do NW português. Mesmo em 

Lisboa, a logística portuária dependia também de agentes e de infraestruturas 

controladas e geridas pelo município. Veja-se toda a dimensão da profilaxia 

e prevenção de epidemias, ou o controlo de entradas no Tejo, registadas em 

livros ainda hoje na posse do município. 

Se constrangimentos geomorfológicos, políticas portuárias, logística 

portuária e obra pública constituem fatores que influenciam a construção 

e os desempenhos de um porto328, da sua conjugação decorrem dinâmicas, 

evolutivas na diacronia, que conferem aos espaços portuários uma 

complexidade humana, social, urbanística, técnica, administrativa que os 

diferencia de outros espaços interiores329. 

Com efeito, da centralidade estratégica dos portos, em particular marítimos, 

na época moderna, decorrem fenómenos e dinâmicas históricas que 

claramente os diferenciam de espaços não portuários. Isto é particularmente 

verdadeiro para a época moderna. A concentração populacional, associada 

ao caráter centrípeto desses complexos marítimos gera fenómenos 

demográficos, sociais e mentais que claramente distinguem espaços 

portuários de espaços do interior. Análises dedicadas especificamente a 

cidades portuárias reconhecem a evidência dessa singularidade histórica330. 

Por outro lado, a chegada dos europeus a novos continentes iniciou um 

processo liderado por novas estratégias de utilização dos espaços marítimos, 

que conduziram à construção de portos coloniais e a adaptações técnicas 

e geomorfológicas, a fim de acomodarem as necessidades e exigências 

introduzidas pelos recém-chegados. 

328 POLÓNIA, Amélia - “The Northwestern Portuguese Seaport System in the Early Modern 
Period”, in Tapio BERGHOLM, Lewis R. FISCHER and Elisabetta TONIZZI (ed.), Making Global and 
Local Connections: Historical Perspectives on Ports, Newfoundland, IMEHA, 2008, pp.113-136; 
POLÓNIA, Amélia - Dinâmicas comerciais e interacções sociais: os portos de Lisboa e Porto nos 
séculos XVII e XVIII in “La ciudad portuaria atlántica en la Historia. Siglos XVI-XIX”, ed. José I. 
Fortea Pérez y Juan Gelabert González, Santander, Universidad de Santander/ Autoridad Portuaria 
de Santander, 2006, pp. 243-280; POLÓNIA, Amélia, “Seaports as Centres of Economic Growth: the 
Portuguese Case, 1500-1800”, in Richard UNGER (ed.), Shipping Efficiency and Economic Growth, 
1350-1800, Leiden, Brill, 2011, pp. 379-409.

329 Para o caso de Vila do Conde, vd. POLÓNIA, Amélia – “A cidade viva. Projecções da expansão 
ultramarina portuguesa no espaço urbano metropolitano. Um estudo de caso (Vila do Conde. 
Século XVI)” in Truchuelo García, Susana; López Vela, Roberto; Torres Arce, Marina, eds., Civitas: 
expresiones de la ciudad en la Edad Moderna  Santander: Editorial Universidade de Cantabriar, 2015, 
pp. 255-275.

330 FORTEA PÉREZ, José Ignacio; GELABERT GONZÁLEZ, Juan E., eds. -  -  La ciudad portuaria 
atlántica en la Historia. Siglos XVI-XIX, Santander, Universidad de Santander/ Autoridad Portuaria 
de Santander, 2006; SAUPIN, Guy, dir. - Villes Atlantique dan l’Europe Occidentale du Moyen Âge 
au XXe. Siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; ACERRA, Martine ; MARTINIÉRE, 
Guy; SAUPIN, Guy; VIDAL, Laurent - “Les villes et le monde. du Moyen Âge au XXIe siècles”, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011 ; KNIGHT, F.W E LISS,P.K., eds. - Atlantic port cities: 
economy, culture and society in the Atlantic World.1650-1850, Knoxville, 1991.
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Sendo a comunicação marítima a única via de contacto entre espaços 

europeus e os territórios colonizados, nesses espaços coloniais os 

pontos de fixação eram desde logo definidos pela escolha de “portos 

naturais”, com enseadas de aportagem e ancoragem, depois melhorados 

com infraestruturas mínimas de carga/ descarga e/ou com a criação de 

instituições de representação dos poderes coloniais. O Funchal, na Madeira, 

sede de poder político, municipal, económico (alfândegas e almoxarifados) 

e religioso (sede de bispado) e Angra do Heroísmo, nos Açores (Ilha 

Terceira), sede, a partir da década de 1570, da Provedoria das Armadas, 

são exemplos do que se diz. De igual modo, portos insulares revelaram-

se, ainda no Atlântico, como pontos essenciais do ponto de vista de apoio 

logístico às navegações de longo curso (Ilha de Santiago, Cabo Verde; Ilha de 

Moçambique, no Índico; Angra do Heroísmo, Açores), mas também como 

entrepostos administrativos de controlo e defesa de tráficos essenciais, 

como o da escravatura (veja-se, neste domínio, o papel da Ilha de Santiago, 

em Cabo Verde; de S. Tomé ou da Ilha de Luanda, em Angola). A exploração 

e o desenvolvimento económico ligado à exploração agrícola, como ocorreu 

no Nordeste brasileiro ou na região de S. Paulo; ou a exploração mineira, 

como ocorreu na zona de Minas Gerais, no Brasil, dependiam também, para 

a sua articulação externa, da disponibilidade de portos de embarque. No 

Brasil colonial, importação de mão-de-obra, por um lado, e exportação de 

produtos agrícolas, o pau-brasil, o açúcar e o algodão, o tabaco e o café, 

dependiam inteiramente, de um sistema colonial que vivia de articulações 

a nível planetário, da disponibilidade e da eficácia de funcionamento de 

portos de embarque e de desembarque. O caso da região de S. Paulo e da 

sua dependência do porto de Santos é, neste sentido, paradigmático, mas 

não único. 

Os índices de intervenção e apropriação, pelas entidades portuguesas, 

ou pelos agentes económicos portugueses, de espaços portuários foram, 

todavia, muito variáveis, no espaço e no tempo, no que se refere a espaços 

ultramarinos. 

O fundamental, em qualquer dos casos apontados, é a função que estes 

portos exercem como plataformas de articulação a um nível inter-regional 

e a um nível global. De facto, as articulações portuárias transcendem, em 

muito, uma dimensão estritamente local e projetam-se em espaços bem 

mais alargados, como já afirmamos, e isto também no contexto europeu. 

Todavia, um porto não funciona apenas como um entreposto de 

transferência de cargas e de produtos a nível inter-regional ou mesmo inter-

continental. Transformações urbanísticas, sociais, demográficas, religiosas 

e mentais decorrem também, inevitavelmente, das dinâmicas portuárias. Os 
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portos marítimos constituem-se, assim em observatório ideal para analisar 

dinâmicas económicas, sociais, demográficas, urbanas, culturais e religiosas 

resultantes de processo de interacção local, regional e intercontinental331.

Neste sentido, a história portuária convive com e necessita da história das 

populações e da demografia, em ordem a analisar os fatores e as decorrências 

da ação centrípeta exercida pelos pólos marítimos. A capacidade de atracção 

populacional sobre vastos hinterlands rurais do interior, ou da sua força 

mobilizadora, como destino final ou como plataforma giratória de fluxos de 

emigração é outra das vertentes a que os estudos portuários estão atentos332. 

Em simultâneo, a emergência de novas dinâmicas económicas e sociais 

é responsável, em sociedades marítimas europeias, pela emergência de 

novas elites de poder, económico e político, e pelo aparecimento de novas 

oligarquias, sustentadas por critérios de mobilidade e de ascensão social que 

importa analisar333.

331 Vejam-se, como exemplo, as obras de BENEDICT, Philip - Cities and social change in Early 
Modern France, London, Unwin Hyman, 1989; BOUËDEC, Gérard le – Activités maritimes et 
societés littorales de l’Europe atlantique (1690-1790), Paris, Armand Colin, 1997; BERNARD, 
Jacques - Navires et gens de mer a Bordeaux (vers 1400-vers 1550), 3 vol., Paris, SEVPEN, 1968 ; 
WISMES, Armel de - La vie quotidienne dans les ports bretons aux XVIIe. et XVIIIe. siècles. Nantes, 
Brest, Saint Malo, Lorient, Paris, Hachette, 1973; POLÓNIA, Amélia – « The sea and its impact on 
a maritime Community: Vila do Conde, Portugal, 1500-1640 » . International Journal of Maritime 
History, XVIII, nº 1 (June 2006), pp. 199-222 ; POLÓNIA, Amélia – L’insertion dans l’axe  maritime 
comme facteur structurant d’une communauté urbaine. L’étude d’un cas. Portugal. XVIe. siècle in 
« Villes Atlantique dan l’Europe Occidentale du Moyen Âge au XXe. Siècle ». coord. Guy Saupin, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 57-72 .

332 WISMES, Armel de - La vie quotidienne dans les ports bretons aux XVIIe. et XVIIIe. siècles. 
Nantes, Brest, Saint Malo, Lorient, Paris, Hachette, 1973; POLÓNIA, Amélia – « The sea and its 
impact on a maritime Community: Vila do Conde, Portugal, 1500-1640 » . International Journal 
of Maritime History, XVIII, nº 1 (June 2006), pp. 199-222 ; POLÓNIA, Amélia – L’insertion dans 
l’axe  maritime comme facteur structurant d’une communauté urbaine. L’étude d’un cas. Portugal. 
XVIe. siècle in « Villes Atlantique dan l’Europe Occidentale du Moyen Âge au XXe. Siècle ». coord. 
Guy Saupin, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 57-72  ou os trabalhos de  ALVES, 
Jorge Fernandes - Emigração portuguesa : o exemplo do Porto nos meados do século XIX, Porto : 
Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 1989; Alves, Jorge Fernandes - Os brasileiros : emigração 
e retorno no Porto Oitocentista, Porto, FLUP, 1993

333 Veja-se, como exemplo, LE BOUEDEC, Gérard, et alii- Entre Terre et Mer, Sociétés littorales et 
pluriactivités (XVe-XXe siècle), Rennes, PUR, 2004 ;  POLONIA, Amélia - Elites sociais e elites de 
poder em sociedades marítimas. Estudo de um caso: Vila do Conde no século XVI”  in O  Poder Local 
em Tempo de Globalização. Uma História e um Futuro Actas, coord. Fernando Taveira da Fonseca, 
Viseu, Palimage, 2005, pp. 29-54.
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A construção urbanística é outro dos domínios que reflete essas 

dinâmicas334. Múltiplas adaptações foram necessárias para acomodar as 

novas exigências de logística naval, de administração económica, de inclusão 

dos novos grupos sociais, culturais e religiosos. A análise desses modelos 

urbanos e dos planos urbanísticos deles resultantes é capaz de nos informar, 

nas cidades portuárias, sobre questões como as de integração, identidade/ 

exclusão e hierarquias sociais internas. A análise das características 

arquitectónicas e urbanas de espaços portuários informa ainda acerca das 

formas assumidas pela construção real e simbólica do espaço e identifica 

padrões de construção política, religiosa e social do mesmo.

Além disso, novos desafios são impostos em termos de abastecimento, 

de segurança, de profilaxia epidémica, os quais se apresentam como novos 

reptos para o poder local e para as estruturas de administração portuária. 

A projecção dessas dinâmicas nos espaços portuários não deixou de ser 

escrutinada e constitui-se em desafio para a presente e as futuras gerações 

de estudiosos335. 

Estudos sobre comunidades marítimas336, ou estudos de género 

associados ao particular protagonismo feminino, reconhecido em 

sociedades medievais e modernas, e relacionado com processos históricos 

que conhecem particular expressão em sociedades costeiras, evidenciam 

também processos de natureza eminentemente social que importa não 

descurar337. Um cosmopolitismo acentuado, relacionado com a presença 

334 KONVITZ, Josep - Cities and the sea. Port city planning in early modern Europe, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1978; ; LE BOUEDEC, Gerard - Economie atlantique et profil des 
villes-ports en Europe (XVIIe-XIXe siècle), dans : SAUPIN Guy, dir, Villes atlantiques dans l’’Europe 
occidentale du Moyen-Age au XXe siècle, Rennes, PUR, 2006, p. 1-12 ; POLÓNIA, Amélia - Impact 
des dynamiques économiques en des villes maritimes : la construction de l’espace urbain (Portugal. 
XVIème – XVIIIème siècles) in “Les ville et le monde. Du Moyen Âge au XXIe siècles”, coord. Martine 
Acerra ; Guy  Martinière; Guy Saupin ; Laurent Vidal, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 
pp. 145-170 ; POZUETA ECHAVARRI,  Julio – « El urbanismo de las ciudades portuarias: influencia 
y herencia de los puertos en las ciudades españolas » in FORTEA PÉREZ, José Ignacio; GELABERT 
GONZÁLEZ, Juan E.  eds. -  La ciudad portuaria atlántica en la Historia. Siglos XVI-XIX, Santander, 
Universidad de Santander/ Autoridad Portuaria de Santander, 2006, pp. 19-44; PEREIRA, Susana 
- A comunidade marítima de Vila do Conde no século XVII. Estudo socioprofissional. Porto, 2006 
[Dissertação de  Mestrado em Estudos Locais e Regionais).

335 Veja-se POLÓNIA, Amélia –  « L’Approvisionnement des villes portuaires du Nord du Portugal á 
l’époque de l’expansion maritime (XVIe. – XVIIIe siècles) in LE MAO, Caroline ; MEYZIE, Philippe, 
eds. –  L’approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à nos jours, Paris, Press 
Universitaire Paris Sorbonne, 2015, pp. 101-128,  bem como os trabalhos de   PERROT, Jean-Claude 
- Genèse d’une ville moderne. Caen au XVIIIe siècle, Paris-La Haye, Mouton : EHESS, 1975, 2 vols ; 
SCOLA,  Roger - Feeding the Victorian City: The Food Supply of Manchester, 1770-1870. Manchester: 
Manchester University Press, 1992.

336 BERNARD, Jacques - Navires et gens de mer a Bordeaux (vers 1400-vers 1550), 3 vol., Paris, 
SEVPEN, 1968 ; HOCQUET, Jean Claude, et alii - Les hommes et la mer dans l’Europe du Nord-
Ouest, de l’Antiquité à nos jours, Villeneuve d’Ascq, Éditions Revue du Nord Hors –série, 1986 ; 
CABANTOUS, Alain – Deux mille marins face à l’océan. Les  populations maritimes de Dunkerque 
au Havre aux XVIIe et XVIIIe. Siècles (vers 1660-1794). Etude sociale, Paris, Publisud, 1991; 
POLÓNIA, Amélia – Les gens de mer et les communautés littorales : approches pour une synthèse de 
l’historiographie portugaise in “Revue d’Histoire Maritime: La Recherche Internationale en Histoire 
Maritime – essai d’évaluation”, 11-12,  2010, pp. 175-194.

337 DUFOURNAUD, Nicole; MICHON, Bernard  - « Les femmes et le commerce maritime a Nantes 
(1660-1749):un rôle largement méconnu ». Clio. Histoire, Femmes et Sociétés. Le genre du sport, 23 
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de tripulações, de mercadores, de comunidades estrangeiras; a circulação 

de novas ideias; a inclusão de referentes materiais provenientes de outros 

universos civilizacionais; as mudanças impostas na paisagem urbana, são 

apenas alguns dos aspetos passíveis de observação em cidades marítimas 

europeias338. 

Os portos constituem-se também como espaços de manifestação cultural 

e de expressão de devoções específicas, relacionadas com as particulares 

experiências da vida marítima. Estudos sobre formas de sensibilidade coletiva 

das gentes do mar apresentam-se, assim, como outra das vertentes de análise 

desses espaços339. A experiência única das navegações transoceânicas, e os 

medos e imaginários com elas relacionados, criaram um sentido de corpo 

que congrega todos os que nelas participam e conduz à constituição de 

associações profissionais, cujas práticas se projetam também no domínio 

da religião. Referimo-nos, naturalmente, às confrarias, em particular as dos 

mareantes. O próprio facto de, por norma, estas se diferenciarem das dos 

pescadores, apresenta-se como indicador importante acerca da estratificação 

interna das comunidades marítimas. As multiplicadas confrarias do Corpo 

Santo, de Nossa Senhora da Boa Viagem, de S. Pedro, têm merecido estudos 

próprios que em muito contribuem para a perceção da especificidade dessas 

comunidades marítimas, na sua organização, e nas suas representações340. 

Em termos das específicas devoções dos homens do mar, não existem, 

para Portugal341 e respetivos espaços ultramarinos, no período moderno, 

(2006), pp. 311-1330 ; G. JACOBSEN, G. – “Women’s work and Women’s role: ideology and reality 
in Danish Urban Society. 1300-1550” Scandinavian Economic History Review, 31, 1983, pp. 3-20; 
MEERKERK, Elise van Nederveen – “Segmentation in the pre-industrial labour market: women’s 
work in the Dutch textile industry, 1581-1810” in International Review of Social History, 51 (2006), 
pp. 189-216; POLÓNIA, Amélia - “ Women’s participation in labour and business in the European 
Maritime Societies in the Early Modern Period” in  La famiglia nell’Economia Europea Secc. XIII-
XVIII; The Economic  Role of the Family in the European Economy from the 13th. to the 18th. 
centuries”, Prato, Firenze University Press, 2009, pp. 705-720; “Women’s contribution to family, 
economy and social range in maritime societies. Portugal. 16th. Century”. Portuguese Studies Review, 
vol. 13, nº. 1, (2006), pp. 269-285; A mulher face à expansão ultramarina. Quotidiano feminino e 
ausências masculinas. O estudo de um caso: Vila do Conde no século XVI”  in Em torno da História 
das Mulheres, Lisboa, Universidade Aberta, 2002, pp. 107-124; POLÒNIA, Amélia, ed. - Mulheres 
que partem e mulheres que ficam. A participação feminina na expansão ultramarina quinhentista. 
[No prelo]. 

338 BARROS, Amândio – “Every Good Man Deserves Favor: The Foreigner in Medieval and Early 
Modern Porto” in POLÓNIA, Amélia; ANTUNES, Cátia, eds. - Seaports in the First Global Age. 
Portuguese agents, networks and interactions.1500-180. Porto: Editorial U. Porto, 2016 [no prelo]

339 CABANTOUS, Alain – Deux mille marins face à l’océan. Les  populations maritimes de 
Dunkerque au Havre aux XVIIe et XVIIIe. Siècles (vers 1660-1794). Etude sociale, Paris, Publisud, 
1991 ; HOCQUET, Jean Claude, et alii – Horizons marins, itinéraires spirituels (V-XVIII siècles), 
vol.2- Marins, Navires et affaires, Paris, Sorbonne, 1987 ; POLÓNIA, Amélia –The sea and its impact 
on a maritime Community: Vila do Conde, Portugal, 1500-1640 . “International Journal of Maritime 
History”, XVIII, nº 1 (June 2006), pp. 199-222

340 BARROS, Amândio Jorge Morais - A confraria de S. Pedro de Miragaia do Porto no século XV, 
Porto, 1991(Dissert. de mestrado polic.); Manuel António Fernandes Moreira, em particular Os 
mareantes de Viana e a construção da atlantidade, Viana do Castelo, Câmara Municipal, 1995, pp. 93-
174;  Actas de la Universidad de Mareantes. Estudio preliminar por Luis Navarro Garcia. Transcription 
por Maria del Carmen Borrego Plá, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1972.

341 DIAS, Geraldo Amadeu Coelho  - “O Mar e os Portos como catalizadores de religiosidade” in 
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estudos da envergadura e da dimensão dos que foram desenvolvidos para o 

caso francês por Alain Cabantous342, por exemplo, pelo que um espaço de 

investigação dilatado continua aberto neste domínio, com exceção talvez 

para o estudo dos ex-votos marítimos, que têm conhecido particular atenção 

dos historiadores da arte e da religião343.

Em simultâneo, a projeção ultramarina europeia foi responsável por 

mudanças sociais de grande impacto. A inclusão de outros padrões 

civilizacionais, étnicos, religiosos e culturais foi responsável por significativos 

desafios e mudanças estruturais nas sociedades europeias, particularmente 

nos seus polos marítimos. Estudos realizados sobre portos de mar disso 

dão prova, não só no domínio social, mas também no domínio da cultura 

material e das representações culturais344.

O conhecimento dos mecanismos de convivência e de confronto entre 

diferentes mundos que convivem nesses micro-cosmos que são os espaços 

portuários torna-se essencial para uma compreensão mais cabal de 

complexos processos simbióticos, em que a integração de padrões culturais 

e étnicos de populações europeias, populações locais e populações vítimas 

de migrações forçadas, como ocorre com as vagas migratórias de escravos 

africanos345, são componente essencial. Os portos oferecem oportunidades 

privilegiadas para se constituírem como universos de análise desses micro 

e macro fenómenos. 

As cidades portuárias funcionam, assim, também como nódulos essenciais 

em redes de transferência e de contacto com impacto alargado, e como pólos 

estruturantes da construção de um mundo global. A maior contribuição 

dada pelos portugueses para a história da globalização não foi porventura 

O Litoral em Perspectiva Histórica (sécs. XVI-XVIII), Porto : Universidade do Porto. Faculdade de 
Letras. Centro Leonardo Coimbra, 2002, pp. 275-284.

342 CABANTOUS, Alain ; HILDESHEIMER, F., eds.–  « Foi chrétienne et milieu maritimes (XVe.- 
XXe. Siècle) . «Actes du Colloque du Collège de France  (1987), Paris, 1989 ; CABANTOUS, Alain– 
La mer et les hommes. Pêcheurs et matelots dunkerquois de Louis XIV à la Révolution, Dunkerque, 
1980 ; CABANTOUS, Alain – « Espace maritime et mentalités religieuses en France aux XVIIe. et 
XVIIIe. Siècles ».  Mentalité/ Mentalités , 4/12 (1982) ; CABANTOUS, Alain – « Religion et monde 
maritime au Havre au XVIIe. Siècle ». Annales de Normandie (1983),  pp. 3-20. ; CABANTOUS, Alain 
– Le ciel  dans la mer. Christianisme et civilisation maritime. XVI-XIX siècle, Paris, Fayard, 1990 ;

343 Vd., entre outros, CHAVES, Luís - A arte popular. Aspectos do problema, Porto, Portucalense 
Editora, 1943, pp. 100-108; Idem - Na arte popular dos ex-votos, Guimarães, 1970 (Separata da 
“Revista de Guimarães”, vol. LXXX, 1970); MATTOS, Armando de - “Ex-voto”, “painel de milagre” 
ou “tábua votiva”? “Douro Litoral. Boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História”, Porto, 6ª 
Série, vol. VII, 1947, pp. 38-39; SMITH, Robert C. - Ex-votos painting of the late 18th. century. “The 
Journal of the American Portuguese Cultural Society”, vol. I, nº 2, 1967, pp. 21-30.

344 POLÓNIA, Amélia – Global interactions: Representations of the East and the Far East in 
Portugal (Sixteenth Century) in “Networks in the First Global Age: 1400-1800”, ed. Rila Mukherjee, 
Delhi, Primus Books, 2011, pp. 263-301; A construção da memória. Representações do Oriente e 
do Extremo Oriente numa comunidade marítima portuguesa no século XVI in “Goa—Passado e 
Presente. Seminário Internacional”, Lisboa,  CEPCEP/ CHAM, 2013,  tomo I, pp. 139-147.

345 POLÓNIA, Amélia; RIBEIRO, Ana Sofia- A commodity or a person? Slave interaction in 
Portuguese maritime societies in POLÓNIA, Amélia; ANTUNES, Cátia, eds. - Seaports in the First 
Global Age. Portuguese agents, networks and interactions.1500-180. Porto: Editorial U. Porto, 2016 
[no prelo]
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tanto a abertura do caminho marítimo para a Índia ou a chegada ao Brasil, 

mas a transformação de contactos bilaterais em relações multilaterais em 

diferentes partes do mundo, como acentua Russel- Wood346. Estas relações, 

desenvolvidas entre europeus, africanos, americanos e asiáticos, cresceram 

exponencialmente durante o período moderno e criaram redes globais, que 

incluíam um número sempre crescente de portos marítimos, funcionando 

como nós nas redes em que se inseriam. 

Em espaços portuários ocorreram e foram potenciadas transferência de 

modelos, de técnicas, de homens, de sistemas culturais, de produtos e de 

ideias, com particular relevância no universo atlântico, mas também entre 

oceanos, como já se sublinhou. Os portos transformaram-se, já o dissemos, 

em gateways a uma escala cada vez mais global, e devem ser vistos como 

espaços privilegiados de interface para intercâmbios culturais e religiosos347. 

Compreender esses processos de migração de valores culturais e estéticos 

e a sua projeção nas cidades portuárias, nomeadamente nas atlânticas, 

constitui um dos desafios para o futuro e um desiderato ainda por cumprir348. 

O mesmo se aplica a estudos de natureza ambiental, que se tornam para o 

período de tempo sob observação particularmente pertinentes. Mudanças 

morfológicas e ambientais apresentam-se também como uma consequência 

do expansionismo europeu a uma escala global, e a uma escala local, 

ainda por analisar349. Em estudos com esta escala, pesquisas individuais e 

346 Russell-Wood, A.J. R., The Portuguese Empire, 1415-1808. A World on the Move, Baltimore; 
London: The John Hopkins University Press, 1998, p. 15.

347 POLÓNIA, Amélia – “Portuguese Seaports as Gateways, 1500-1800”  in  MUKHERJEE, Rila, ed. 
-  Vanguards of Globalization: Port Cities from the Classical to the Modern. New Deli, Primus Books, 
2014 [no prelo]

348 THE GLOBAL CITY  ON THE STREETS OF RENAISSANCE LISBON  Edited by Annemarie 
Jordan Gschwend and K.J.P. Lowe  (London: Paul Holberton publishing, 2015)

349 Para uma síntese do muito que tem vindo a ser publicado sobre esta matéria veja-se POLÓNIA, 
Amélia - The environmental impacts of the historical uses of the seas  in the First Global Age. 
Connection between environmental history and maritime history, edited by Vladislav Kotchetkov 

Fig. 9 
Redes de contactos.
Redes de conhecimen-
to.

POLONIA; ANTUNES, 
2017
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isoladas não respondem já aos requisitos deste novo perfil de investigação, 

baseado numa ativa articulação, que confere ao porto um significado maior, 

integrando-o num sistema mais vasto. 

Os estudos portuários, no presente, como no futuro, não dispensam 

a realização de investigações em rede: redes de portos que entre si 

interagem, contribuindo para a definição de sistemas alargados de trocas 

e de transferências, definidas a nível local, regional ou global; redes de 

investigadores que se constituam em torno de objetivos e de projetos definidos 

em ordem a projetar os estudos portuários para um nível capaz de dar um 

passo em frente nesta dinâmica área de estudos. Esse é o desiderato de uma 

rede de investigação constituída em 2012, sob a designação “A Governança 

dos Portos Atlânticos, séc. XIV- XX”350, ou de uma outra, financiada pelo 

[Honorary Theme Editor], in “Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)”. Developed under the 
Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford ,UK, [http://www.eolss.net] [Forthcoming] e, da 
mesma autora, “Think globally, act locally”. Environmental history as global history in the First Global 
Age in Writing World History. International Conference  (Kolkata and Chandernagore, West Bengal, 
India, November 2013). Para os específicos impactos em áreas portuárias, vd. POLÓNIA, Amélia – 
“Environmental impact of the historical uses of the sea. The case of port cities” in POLÓNIA, Amélia; 
ANTUNES, Cátia, ed. - Portuguese port-cites in the First Global Age (15th-18th Centuries). Porto: 
Editorial U. Porto, [2014]. Obra submetida a avaliação científica.

350 Ver http://www.uned.es/gobernanza-puertos-atlanticos Entre as realizações da rede de 
investigação conta a constituição de uma plataforma de comunicação e  interface virtual da rede, 
patrocinada pela UNED - Madrid; a realização de  uma workshop, patrocinada pela Casa de Velasquez 
e a UNED (Madrid, 13-15 Junho 2013),  a realização de programas de rádio (http://www.rtve.
es/alacarta/audios/caminos-de-ida-y-vuelta/caminos-ida-vuelta-gobernanza-puertos-atlanticos-
siglos-xiv-xxi-19-09-13/2022594/ ) e de televisão, bem como a publicação de uma obra colectiva: 
POLÓNIA, Amélia; RIVERA MEDINA; Ana Maria, eds . – La Gobernanza de los puertos atlânticos 
(siglos XIV_XXI). Políticas y estruturas portuárias, Madrid: Casa de Velasquez, 2016.

Fig. 10
Governança dos Portos Atlânticos – parceiros

Fonte: http://www2.uned.es/gobernanza-puertos-atlanticos/
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CYTED, intitulado CoopMar, a qual, coordenada por Portugal, integra como 

países parceiros o Brasil, Chile, Cuba, Espanha e Panamá.

A rede CoopMar (Cooperação Transoceânica. Políticas Públicas e 

Comunidade Sociocultural Ibero-americana), é uma rede CYTED (Programa 

Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento) que 

desenvolve investigação na área das humanidades e políticas públicas e que 

procura potenciar as sinergias existentes entre os vários parceiros em torno 

de uma agenda de “mar e sociedade” para o desenvolvimento. 

A rede assume que as dinâmicas históricas de longa duração criadas 

pelo mar, e em torno do mar, têm capacidade para reativar o potencial 

colaborativo no espaço da Ibero-América e contribuir para o reforço de 

estratégias de futuro e iniciativas convergentes, com vantagens mútuas. 

Através do diálogo entre universidades e centros de I&D, comunidades 

e instituições públicas e privadas, museus e entidades empresariais, a rede 

CoopMar pretende contribuir para o delinear de políticas públicas, através 

de práticas de diplomacia científica e envolvimento da comunidade, e para 

iniciativas com impacto socioeconómico. Associando história, memória, 

cultura e novas tecnologias, pretende oferecer soluções concretas à 

sociedade Ibero-americana, visando o reforço da responsabilidade social e 

da sustentabilidade económica, e ecológica. 

Tudo isto lida com uma outra dimensão, e conceito, tidos como essenciais, 

hoje, na área dos estudos portuários: o de património, natural e cultural, de 

que as políticas de gestão portuária não podem mais alhear-se.

Na verdade, as questões chaves do passado não são idênticas às do presente. 

Emergentes primeiro como espaços ligados a atividades marinhas extrativas, 

Fig. 11
A Governança dos 
Portos Atlânticos – 
instituições

Fonte: http://www2.
uned.es/gobernan-
za-puertos-atlanticos/ 
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como a pesca e a produção de sal; depois também como espaços de comércio 

e de desenvolvimento de indústrias navais, os portos portugueses, por vezes 

marginais em relação a hierarquias mundiais de portos, vivem hoje um outro 

tipo de centralidade, com frequência conflitual com o papel económico que 

se espera ver desempenhado por grandes portos “industriais”. Refiro-me à 

dimensão de lazer e à vertente patrimonial que tem, hoje, valor económico 

tão acentuado (na maioria dos portos portugueses talvez mais) do que a sua 

dimensão económica. O caso do porto do Douro (da cidade do Porto, se 

quisermos) e o de Sines, na sua versão ancestral e ultra-moderna, oferece-

nos, de forma inequívoca, esta dupla dimensão: a de portos históricos, 

desativados economicamente, e transformados em portos de lazer, e de 

turismo, e a de portos “industriais”, resultantes de construções complexas 

e bem mais recentes, visando responder a projetos nacionais, e mesmo 

europeus. 

Os portos portugueses destacam-se, ainda, neste panorama, por uma outra 

dimensão: a que inclui, no presente, estas memórias, estes testemunhos 

do passado, através de uma política de memorialização, de comemoração, 

de incorporação, na memória dos contemporâneos, dessas dinâmicas do 

passado. Na verdade, Memória e Património não existem, de per se, eles 

são construídos através de processos de valorização social, sustentados por 

sólidas bases de investigação histórica e refletidos nos sentidos e significados 

coletivos, os que lhes são conferidos pelas comunidades que com eles se 

identificam e que os identificam como seus, desejavelmente compreendidos 

pelos poderes públicos que os representam. 

Por todas estas questões, e pela atualidade desta agenda, não posso senão 

felicitar vivamente as organizadoras, os organizadores deste encontro, e 

congratular-me por nele ter participado.
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