Sines Municipal
A Ermida de São Bartolomeu
Erigida na Herdade da Jardôa, a Ermida de São Bartolomeu era o ponto de
encontro da população residente na Ribeira dos Moinhos e nos lugares mais próximos.
A primeira descrição escrita conhecida encontra-se na visitação a Sines em
15171. Neste documento a sua descrição faz-nos visualizar a Ermida actual:

Visitamos a dita irmida a qual he de pedra e caal cuberta de telha vãa, e no altar estaa
a imagem de Sam Bertollameu, nova pymtada per partes demtro em huma caixa (…) e
tem huum alpendre cuberto de telha (…).
A sua construção é, portanto, tardo-medieval. No entanto, dado que o
povoamento do local onde se encontra é mais antigo, é possível que a presença do
sagrado neste local já fosse uma realidade antes de haver registo escrito (Quaresma,
2012: 75). O orago, São Bartolomeu teve grande devoção na Idade Média. O seu
martírio tornou-o o patrono dos ofícios que lidam com objetos cortantes: foi esfolado
vivo. Este culto foi muito comum entre as populações com uma forte actividade
pecuária (Falcão e Pereira, 1996:24-25). Era o caso do concelho de Sines, no qual,
muitas vezes os interesses da agricultura e da pecuária originavam conflitos, pois ambas
exigiam espaço num concelho diminuto2. As Memórias Paroquiais de 1758 reconhecem
a criação de gado como uma das actividades económicas do concelho (Falcão, 1987:37)
Existia também uma confraria na Ermida no século XVI, cujos mordomos são
referidos em 1517 e ainda em 1565 (Patrício, 2012: 139).
O rasto da ermida perde-se nos séculos seguintes. Em 1758 sabe-se que nela se
rezava missa todos os domingos e dias santos, com as despesas pagas pelos moradores
(Falcão, 1987: 29). Apenas no século XIX, quando a Ermida era administrada pela
Junta da Paróquia, voltamos a ter informação. Em 1886 o telhado encontrava-se em
ruínas3, sem que a Junta tivesse rendimentos suficientes para o reparar. Nos finais do

Visitação de Sines por Dom Jorge de Lencastre e Mestre da Ordem de Santiago em 1517. Documento
conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, livro
164, fl. 13. Transcrição de Arnaldo Soledade no Arquivo Municipal de Sines.
2 Por exemplo, AMSNS. CMSNS. Vereações, livro 11, fl. 335-336, 23, Maio, 1826.
3 AMSNS. JFSNS02. Actas da Junta da Paróquia, livro 3, fl. 187v-189, 4 de Agosto de 1886.
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século XIX e inícios do século XX, a ermida ainda recebia esmolas, o que prova a
permanência do culto4.
Em 1911, aquando da lei da Separação do Estado da Igreja, foi feito um
inventário dos bens da Ermida5. Neste documento descreve-se um adro murado com
trez portas e oito janelões e uma casa de habitação com duas divisões.
O inventário de 19186, já elaborado pela Comissão Concelhia de Administração
dos Bens da Igreja, apenas acrescentou os bens móveis à descrição: uma sineta de
bronze em poder de José Fernandes e, na Ermida, um São Bartolomeu e um crucifixo.
É possível que tenha sido este o momento em que, tal como outros edifícios
religiosos, a Ermida tenha sido adquirida pela família Montes Palma, que viria a
recuperar o edifício na década de 60 do século XX7.
Nos anos 70 o Gabinete da Área de Sines expropriou a propriedade, assim como
a Ermida. O edifício entrou em franca degradação, mas, entre 1984 e 1986, foi
recuperado pelo Gabinete da Área de Sines, responsável pela recuperação geral,
incluindo a reconstrução da cobertura, a substituição de pavimentos e rebocos e a
instalação de infraestruturas8. Segundo um ofício do Gabinete da Área de Sines, datado
de 1984, o Gabinete da Área de Sines reutilizou pedras que tinha retirado do SelfService, e que estavam armazenadas num terreno junto à fábrica Júdice Fialho, sendo
que não é explícita a sua origem nem as suas características9.
O edifício regressou à Paróquia de Sines, após a extinção do Gabinete da Área
de Sines, em 1991. Durante a década de 90 o edifício voltou a degradar-se. A Câmara
Municipal de Sines e a Diocese de Beja celebraram um protocolo que permitiu o
restauro da Ermida. A obra foi inaugurada em 23 de Setembro de 2001. A diocese de
Beja cedeu a Ermida à Igreja Ortodoxa Oriental, que hoje ocupa o espaço. O sagrado
está de volta à Herdade da Jardôa.
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O alpendre da Ermida visto no seu interior, em 2007. Colecção Fotográfica da Câmara
Municipal de Sines, unidade de instalação nº 38, Arquivo Municipal de Sines.
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