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Jornadas de História do Baixo Guadiana

As Jornadas de História do Baixo Guadiana são muito provavelmente o projeto mais 
significativo e bem conseguido de produção intelectual do município de Vila Real de 
Santo António. 

Ao longo do período de 2014-2018, muitas foram as personalidades que contribuíram 
para a construção da identidade histórica do nosso território e nunca é demais 
agradecer a todas elas por essa colaboração tão significativa e que veem agora, não 
ainda num formato que desejaríamos ideal, a publicação dos seus trabalhos, 
qualquer um deles de inegável mérito e qualidade: 

2014
1ª sessão:  Maria Moreno Flores;
2ª sessão:  Pedro Pires, Cristina Garcia, Hugo Cavaco e José Eduardo Horta Correia; 
3ª sessão:  Fernando Pessanha, Andreia Fidalgo, Madalena Guerreiro e Pedro Pires;

2015
1ª sessão:  Luis Filipe Oliveira, João Romero Chagas Aleixo e Miguel Godinho;
2ª sessão:  Rita Manteigas, Daniela Pereira e José Saldaña Fernandez; 
3ª sessão:  João Pedro Bernardes e Catarina Oliveira;

2016
1ª Sessão:  Maria João Valente, Marco Sousa Santos e Pedro Pires;
2ª sessão:  Marcelo Jerónimo e António Sanchez Gonzalez;
3ª sessão:  João Caldeira Romão e Susana Gómez-Martinez;

2017
1ª sessão:  Patricia Palma, Luisa Martins e Catarina Oliveira;
2ª sessão:  Guillermo Duclos Suarez e André Oliveira;
3ª sessão:  Manuel Rato, Manuel Féria e Enrique Arroyo Berrones; 

2018
1ª sessão:  Maria Luisa Francisco e Enrique Arroyo Berrones;
2ª sessão:  José Eduardo Horta Correia;
3ª sessão: António Paulo Oliveira, Benjamim Cabaco Encimas e Elisabet Garcia 

Teyssandier; 



Uma referência também a quem participou nas sessões de 2019, apesar de este ano 
ainda não constar neste livro de atas que se circunscreve ao período de tempo entre 
2014 e 2018: 

2019
1ª sessão:        Cristina Garcia, Maria João Valente e Patricia Dores;
2ª sessão:        António Branco e Armando Amaro;
3ª sessão:        Frederico Mendes Paula, Teresa Valente e João Pereira; 

Várias foram as temáticas, vários foram os contextos, as regiões analisadas, os espaços 
temporais, tudo com o intuito de se fazer a história de um território extremamente rico 
em termos culturais e que desde sempre atraiu muitos povos aqui, até pela sua 
excelente localização geoestratégica. 

E como importa registar aquilo que se faz, esta decisão de compilar as apresentações 
num livro de atas das jornadas de história faz todo o sentido. A história dos povos é 
determinante para a construção da nossa identidade e é fundamental que se conheça 
amplamente as nossas origens, se reflita sobre elas e se preconize quais os melhores 
caminhos que teremos de percorrer. 

A história como ciência do passado, do presente e do futuro exige que conheçamos o 
passado, para compreendermos o presente e prepararmos um futuro melhor. Parece 
fácil, mas o ser humano continua a não olhar com regularidade e atenção para este 
ensinamento repetindo erros que por vezes são absolutamente nocivos para o 
presente e futuro das populações. 

Da parte deste Executivo da Câmara Municipal de VRSA, a ideia é continuar a 
desenvolver esta atividade procurando contribuir desta forma para a contínua 
estruturação da nossa identidade, que diariamente se vai construindo e reconstruindo 
em função dos novos ensinamentos e descobertas que os nossos muito estimados 
historiadores e investigadores vão conseguindo descortinar. 

De futuro e tendo em atenção que este projeto procurou sempre ter uma chancela da 
Eurocidade do Guadiana, e porque hoje a Eurocidade Guadiana tem uma 
responsabilidade maior em virtude de ter conseguido a sua personalidade jurídica 
(inicio de 2018), tornando-se num AECT ou seja um Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial, e porque desde 2019 começámos a desenvolver um projeto 
cofinanciado chamado EuroGuadiana 2020, que visa criar as condições para que se 
comece a trabalhar o território de forma concertada e sustentada e com a parceria de 
entidades tão credenciadas como as universidades do Algarve e de Huelva, gostaria 
que as Jornadas de História tivessem de facto um cunho de atividade transfronteiriça 
oficial podendo assim ganhar ainda maior escala. 



Particularmente acredito bastante neste projeto das Jornadas de História, como 
acredito também que a existência de estratégias definidas em cooperação com os 
nossos parceiros da Eurocidade Guadiana poderão ser decisivas para fomentarmos 
uma atividade cultural e cívica que seja capaz de potenciar uma sociedade muito mais 
literada e informada. 

“A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído.”
Confúcio

Luís Romão
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
e Director Executivo da Eurocidade Guadiana
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Castro Marim na Guerra da Restauração 
(1640-1668) - Praça de Fronteira, Baluarte 
Defensivo do Algarve 

PEDRO PIRES 

TÉCNICO DE PATRIMÓNIO CULTURAL NOVBAESURIS EM, SA | MEMBRO 
DO CEPAC/UALG 
(I Jornadas de História do Baixo Guadiana - II Sessão – 21 de Março de 2014) 

Na manhã de 1 de Dezembro de 1640, um pequeno grupo de conjurados toma de 
assalto o palácio real de Lisboa, aprisionando a vice-rainha D. Margarida de Mântua e 
procedendo ao assassinato de Miguel de Vasconcelos, responsável pela junta 
governativa de Portugal. No dia seguinte, D. João, duque de Bragança, foi aclamado 
como novo monarca de Portugal, El-Rei D. João IV de Portugal, pondo um ponto final 
em sessenta anos de integração dos territórios portugueses na coroa espanhola. A 
notícia rapidamente se espalha pelo Reino. No Algarve, Henrique Correia da Silva, 
capitão-mor governador das armas da província1, faz aclamar o novo monarca a 11 de 
Dezembro na Igreja Matriz de Santa Maria de Lagos. O governante toma de imediato 
diligências de modo a garantir a defesa da fronteira do Guadiana, com o envio de 
tropas para a praça de Castro Marim2.  

Durante o conflito, o Algarve ocupou um lugar secundário do ponto de vista 
estratégico, em detrimento dos principais pontos fronteiriços: Alentejo, Minho e Beira, 
onde se disputaram as mais importantes batalhas da Restauração. Deste modo, os 
grandes e decisivos acontecimentos passaram-se longe, pois o principal objectivo de 

1 A partir de inícios do século XVII passa a residir na região um titular do Reino. Trata-se do capitão-geral 
governador das armas, que actua no domínio militar, ou em outro mandato expresso do Rei em outros 
assuntos pontuais. Durante o período da Restauração, a figura do capitão-geral governador das armas 
adquire, inevitavelmente, maior importância. Durante a Restauração foram governadores de armas os 
seguintes titulares: Henrique Correia da Silva (1638-1641); D. Vasco Mascarenhas, Conde de Óbidos 
(1641-1642;1646-1648); Martim Afonso de Melo (1642-1646); D. Nuno de Mendonça, Conde de Vale de 
Reis (1646;1651-1658); Francisco de Melo (1648-1651); Martim Correia da Silva (1658-1663); D. Luís de 
Almeida, Conde de Avintes (1663-1668). 
2 Anica (1979), O Algarve e os Algarvios na Guerra da Restauração, pp.4-5. 
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Castela era tomar Lisboa, via Elvas, de forma simples e rápida, de modo a reeditar o 
golpe de Filipe II em 15803.  

Sendo natural que uma incursão através do Algarve se desse pela fronteira (Alcoutim e 
Castro Marim), esta encontrava-se bem protegida, e gozava da defesa natural que o rio 
Guadiana lhe conferia. Para além disso, seria necessário ultrapassar a “muralha 
natural” que constitui a serra Algarvia4. A geografia da região, muito particular, servia 
como elemento dissuasor de um eventual ataque, pois “esta região é como um castelo 
fechado, por uma parte de monte e pela outra de mar”5. Cientes da necessidade de 
uma rápida resolução, os castelhanos não viam com bons olhos a entrada pelo Algarve. 
A empreitada necessária para tomar Lisboa, via Algarve, apresentava-se longa e 
morosa, para além dos gastos financeiros que este plano comportava. Porém, temos 
também de considerar o facto de que a vizinha Andaluzia foi posta à parte do conflito 
e deliberadamente poupada, numa táctica de “guerra psicológica” acatada por ambas 
partes6. O Algarve beneficiou desta decisão, porém, nunca baixou a guarda.  

3
 Idem, Ibidem. p.90.4
 Idem, Ibidem. p.95.  5
 Arroyo Berrones (2003), "Dos memoriales para recuperar Portugal (del año 1642)", pp.135-143 in Actas das IV 

Jornadas de História de Tavira.    
6
 Anica (1979), O Algarve e os Algarvios na Guerra da Restauração, p.91.

Fronteira do Guadiana, Pedro Teixeira, 1634, in  
Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos. 
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A CONSTITUIÇÃO DA PRAÇA-FORTE: O SISTEMA DEFENSIVO 
ABALUARTADO 

No início do conflito, a principal necessidade da província recaiu sobre o reforço 
do sistema defensivo de Castro Marim, pois a Cerca medieval – que com o Castelo 
Velho protegiam o casario –, possuía uma arquitectura que apresentava grandes 
debilidades face ao novo poder da artilharia. Para além disso, a colina da ermida de S. 
Sebastião, oposta ao cerro do Castelo tardo-medieval, consistia uma forte ameaça à 
segurança do recinto, já que deste local seria possível atingir e arrasar as muralhas do 
burgo medieval, pois a distância de tiro directo era demasiado curta.  

Assim, foi durante a Restauração que se adaptou a Cerca medieval à 
arquitectura abaluartada: a sua reestruturação, tendo em vista a adaptação à evolução 
do armamento, impôs uma redução da altura das muralhas, de forma a oferecer um 
alvo menor; o derrube das ameias para evitar o efeito de metralha quando atingidas 
em cheio por um projéctil; e a implantação de três canhoneiras que só viriam a ser 
terminadas no final da guerra7: o Baluarte da “Porta da Vila”, a poente, na entrada 
actual; a Bateria de N.ª Sra. dos Mártires, no vértice sul da Cerca medieval; e o 
Baluarte de Malpique, edificado após ter sido entaipada a Porta de Mar, a nascente. As 
ditas estruturas são os únicos elementos que mantiveram merlões e banquetas para 
assentar as peças de artilharia. No interior da Cerca medieval foram também 
construídos a residência do governador, os quartéis para a guarnição, as cavalariças e 
o paiol – armazém de pólvora à prova de bomba, uma estrutura essencial ao novo tipo
de armamento. O Castelo Velho passou a albergar um armazém de munição.

A edificação do Forte iniciou-se em Abril de 16418 num padrasto9 sobranceiro à 
fortificação tardo-medieval, onde se encontrava a ermida de São Sebastião10, 
absorvida pela nova fortificação. O aproveitamento da ermida na edificação do Forte – 

7 Almeida (1947), Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses – distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro, 
p.438.
8 De acordo com a epígrafe do arco de entrada do Forte de São Sebastião.
9 Na arquitectura militar abaluartada designa uma elevação nas imediações de uma praça de guerra que, pela sua 
posição dominante, poderia comprometer a integridade da praça caso fosse tomada por um exército sitiante.    
10 Nas plantas quinhentistas de Castro Marim (Duarte d’Armas e Leonardo Ferrari), é possível observar que a colina 
sobranceira ao Castelo medieval, conhecida como cerro do Cabeço, se encontrava desocupada. Na segunda 
metade do século XVI teria sido erguida na dita colina uma ermida consagrada a São Sebastião, conforme nos é 
documentado nas Visitações da Ordem de Santiago em 1565, as quais referem a existência de uma ermida 
inacabada. A actual Igreja de São Sebastião, junto à entrada poente da Vila, foi erguida ainda no decorrer da 
mesma Guerra da Restauração para compensar a população pela destruição do anterior templo. A inscrição na 
verga da porta da igreja não deixa margem para dúvidas: “Esta ermida de São Sebastião mandou fazer el-rei D. 
João IV por lhe tomar outra para forte. Ano de 1650”.
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prática generalizada para as praças de guerra deste período – vem comprovar a 
urgência construtiva do edifício. Para além disso, a nova fortificação foi construída com 
matéria-prima originária da pedreira localizada a escassos metros da fortificação e que 
ainda hoje é visível11. Neste período, qualquer recurso estratégico que reduzisse em 
esforço e tempo a construção do forte era encarado como uma obrigatoriedade e não 
como uma opção. No cerro do Cabeço foi então erguido um pequeno forte ao estilo 
moderno, de planta irregular e com quatro meios baluartes, cujo acesso se fazia por 
meio de uma ponte levadiça orientada a norte. Desconhece-se o engenheiro militar 
responsável pela obra. 

De modo a “fechar” a Vila, na década de 60 delineou-se uma cerca com dois 
distintos andamentos de muralha12, numa sucessão de cortinas e baluartes13 que 
desciam da colina do Forte e subiam simetricamente a colina do Castelo, de modo 
a proteger o arrabalde e também para, em caso de ataque, o inimigo não cortar a 
ligação entre as duas fortificações, vital para a circulação de homens, armas, 
munições e mantimentos. A Cerca abaluartada abraçaria a quase totalidade do 
arrabalde da Vila, podendo ser protegida com tiro de mosquete e artilharia a partir 
dos parapeitos e plataformas. Os dois pontos mais elevados, Castelo e Forte de 
São Sebastião, constituíam o último reduto numa situação de cerco do povoado. 
As obras consistiram no coroamento de dois montes adjacentes ao forte de S. 
Sebastião, que, se em caso de ataque, fossem tomados pelo inimigo, permitiria a 
fácil expugnação da praça. Deste modo o Governador do Algarve, Martim 
Correia da Silva, em carta à Rainha Regente D. Luísa de Gusmão, datada de 20 de 
Outubro de 1660, refere que “logo se principiou trabalhando em uma linha para cobrir 
o arrabalde pela parte de terra pelo inimigo se não se meter entre a praça e o forte,
com que impediriam os socorros que pela pouca capacidade que tem não pode ter
em si coisa alguma para sua defesa”14.

11  Arruda e Pereira (2008), As ocupações antigas e modernas do Forte de São Sebastião, Castro Marim, 
p.400.
12 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), Doc. N.º 519, p.387.
13 A Cerca era constituída por três cortinas e cinco baluartes. Do Castelo desenvolve-se para sul a Cortina 
de São Sebastião, onde se encontrava, defronte da Igreja Matriz, a Porta de mesma evocação. A Cortina 
sobe o cerro do Forte e entronca num Hornaveque, formado pelo Baluarte de São Sebastião e pelo 
Baluarte do Enterreiro. É neste ponto que a Cerca se encontra com o Forte de São Sebastião. O Baluarte 
Cheio parte do Forte e entronca com a Cortina das Lezírias, que por sua vez culmina no baluarte do 
mesmo nome – estes designativos devem-se à sua localização perto do esteiro das Lezírias. Entre o 
Baluarte das Lezírias e o Castelo desenvolve-se a Cortina de Santo António, interrompida no seu 
andamento por duas estruturas: a Porta de Santo António, que se situava nas traseiras da Igreja Matriz; 
e o Baluarte da Bandeira, também denominado como Baluarte da Porta de Santo António.
14 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), Doc. N.º 519, p.387.
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As obras da cerca abaluartada principiaram em 1660, sob a direcção do tenente general 
francês Pierre de Sainte-Colombe, engenheiro mor do reino15. No final do conflito, em 
1668, a Cerca abaluartada seiscentista não estaria terminada, como testemunha a 
correspondência trocada entre o Governador de Armas do Algarve, D. Luís de Almeida, e o 
Doutor Pedro Fernandes Monteiro, do Conselho da Fazenda. Em Dezembro de 1662, o 
Governador refere que as obras de Castro Marim ainda não tinham sido concluídas devido 
à falta de efectivos16. Esta referência repete-se posteriormente, a 22 de Setembro de 1666, 
quando se refere que em Castro Marim “… se intenta por em defesa com obras 
exteriores…”17. Outro factor que terá originado este atraso na conclusão da obra, prende-
se com a falta de verba, tantas vezes referida nas comunicações dos Governadores18.   

Face ao recuo das águas no estuário do Guadiana e à natural perda de 
capacidade de defesa e controlo do rio, a Rocha do Zambujal, a nordeste da vila, foi 
conformemente fortificada, com o objectivo de controlar a travessia e navegação do 
Guadiana, constituindo uma defesa avançada da Praça19. No local existiria a ermida de 
Santo António, edificação provavelmente anterior à Guerra da Restauração, 
embora não se conheça o diploma20. A fortificação tomou o nome de Revelim de 
Santo António, sendo também conhecida como Forte de Santo António ou Bateria do 
Zambujal. O Revelim tem uma forma em ferradura, delimitada por troneiras e 
respectivos leitos onde assentariam as peças de artilharia apontadas ao estuário do rio. 
No espaço interior do Revelim, numa cota superior à plataforma da artilharia, ergue-
se a dita ermida, que permitia resguardar os auxiliares de artilharia do fogo lateral e à 
retaguarda.  

Próximo deste, na extremidade angulosa formada pelos esteiros da Lezíria e de 
Castro Marim com o Guadiana, foi construída uma pequena bateria, conhecida como 
Bateria do Registo21. A sua datação é problemática, sem qualquer referência à data 
precisa da sua construção. 

15
 Pierre de Saint-Colombe – em português Pedro de Santa Colomba – integrou o contingente de engenheiros 

franceses que participou nas Campanhas da Restauração. Chegou a Portugal em 1648, ano em que foi nomeado 
engenheiro nas fortificações e praças do Alentejo. Na década de 60 recebeu o título de engenheiro mor do Reino, 
talvez após a partida de Nicolau de Langres para França. Fez trabalhos em Lisboa, Alentejo e Algarve. Ainda 
durante o conflito passar-se-ia para o lado espanhol, levando consigo vários planos e plantas de fortificações In 
Nuno Ferreira (2009), Luis Serrão Pimentel (1613-1679) Cosmógrafo Mor e Engenheiro Mor de Portugal, p.90. 
16

 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), p.512. 
17

 Cortés (1990), Guerra e Pressão Militar nas Terras de Fronteira 1640-1668, p.26.  
18

 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), p.481. 
19

 Almeida (1947), Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses – distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro, 
pp.439; Arroyo Berrones (2003), Dos Memoriales para Recuperar Portugal (del año 1642), p.119. 
20

 DGEMN, 2001.  
21

 Almeida (1947), Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses – distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro, 
p.441.
22

 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), Doc. N.º 630, p.453.
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Todavia, numa carta de 1 de Fevereiro de 166222, endereçada pelo Governador do 
Algarve, Martim Correia da Silva, ao Secretário de Estado e Mercês, Gaspar de Faria 
Severim, é referida a construção de “2 fortins na boca dos esteiros” por indicação do 
engenheiro francês Pierre de Saint Colombe. Assim, considerando a sua localização, é 
provável que um destes dois fortins  corresponda à Bateria do Registo, enquanto o 
outro corresponderá à desaparecida Bateria da Carrasqueira, no esteiro do mesmo 
nome.  

 

 

O PAPEL DE CASTRO MARIM NA GUERRA DA RESTAURAÇÃO 

Os governantes algarvios preocuparam-se em reforçar a praça com um efectivo capaz 
de a defender em caso de ataque. Em Dezembro de 164023, a praça foi reforçada com 
2000 soldados enviados pelo Governador do Algarve, Henrique Correia da Silva24, a 
que se juntaram mais uma companhia de 800 ordenanças enviada por D. João IV25.  

Em Outubro de 1641 o quartel do Terço Pago de Infantaria do Algarve – ou terço 
velho, como também era conhecido26 –,a principal tropa da província, ficou sedeado 
em Castro Marim. A localização deve-se à necessidade de ter naquela Vila um 

23
 No seguimento dos levantamentos populares no sul do país em 1637-1638, a praça foi reforçada com 

300 homens e 40 cavalos, sem que se saiba quantos desses efectivos estaria em Castro Marim em 
Dezembro de 1640, in Oliveira (1983), Levantamentos Populares do Algarve em 1637-1638, p.65. 
24

 Veríssimo Serrão (1980), História de Portugal (1640-1758), p.22. 
25

 Anica (1979), O Algarve e os Algarvios na Guerra da Restauração, pp.5.  
26

 Romero Magalhães (1993), O Algarve Económico 1600-1773, p.92.  

“Fuerte Nuevo de Castro Marin qve esta echo de piedra y cal y de boveda de ladrillo adonde juega la 
artilleria la qval esta pvesta sobre arcos”, em carta enviada por Jerónimo Roo, governador da Praça de 

Ayamonte, com relatório sobre a defesa do Algarve, 1641, in Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de 
los Archivos Estatales, Espanha.  

http://www.europeana.eu/portal/search.html?qf=DATA_PROVIDER%3a%22Cat%C3%A1logo%20Colectivo%20de%20la%20Red%20de%20Bibliotecas%20de%20los%20Archivos%20Estatales%22&rows=24
http://www.europeana.eu/portal/search.html?qf=DATA_PROVIDER%3a%22Cat%C3%A1logo%20Colectivo%20de%20la%20Red%20de%20Bibliotecas%20de%20los%20Archivos%20Estatales%22&rows=24
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importante efectivo militar que garantisse a defesa da praça-forte, quanto mais não 
fosse pelo simbolismo que esta medida representava, pois, durante o período da 
Restauração, o terço passou mais tempo em combate no Alentejo que a cumprir 
tarefas defensivas na praça de Castro Marim27. O terço seria constituído por cerca de 
600 homens – número que oscilou ao longo do conflito –, comandado por um mestre-
de-campo (coronel), de nomeação régia, e pelos obrigatórios sargentos-mores, 
capitães e alferes. A falta de efectivos foi colmatada pelo envio periódico de 
contingentes de auxiliares ou de companhias de ordenanças das praças de Tavira, Faro 
e Silves. Perto do final da guerra, em 1664, D. Luís de Almeida, Conde de Avintes e 
Governador do Algarve, refere ainda, em carta dirigida ao Rei, que há “em todo este 
Reino um só capitão da Artilharia que assiste em Castro Marim como fronteira e mais 
vizinha a Castela”28. 

No início do conflito, a praça de Castro Marim possuía governador, tal como 
Lagos, Faro ou Tavira, praças de grande importância na província. Contudo, esse cargo 
perdeu-se e só voltou a ser concedido em 1653, com a vinda de António Galvão, que 
acumulou com o cargo de mestre de campo (Coronel) do Terço Pago do Algarve. 
António Galvão foi governador do Rio de Janeiro, e pediu que lhe fosse confiado o 
governo da praça de Castro Marim. O pedido do governador do Rio de Janeiro vem 
reafirmar a importância da praça-forte na Guerra da Restauração. A praça de Castro 
Marim era um lugar de grande responsabilidade, um cargo naturalmente cobiçado por 
qualquer militar que se quisesse notabilizar ao serviço da Coroa portuguesa. 

No que respeita a enfrentamentos, entre 1640 e 1668 multiplicaram-se, nas 
duas margens do Guadiana, pequenas escaramuças marcadas por entradas 
clandestinas e roubos de gado, protagonizados pelas tropas de Castro Marim e 
Ayamonte. Estas surtidas tornaram-se habituais, visto que a distância entre as duas 
margens era reduzida. O único confronto directo entre as tropas portuguesas e 
castelhanas em solo castromarinense ocorreu em 1666, como retaliação aos ataques 
portugueses na Andaluzia. Nesse ano, as tropas castelhanas atravessam o Guadiana e 
tomam Odeleite. Em resposta, três companhias de Castro Marim dirigem-se a Odeleite 
e derrotam as tropas do duque de Medinaceli. Contudo, são também conhecidos os 
planos castelhanos para o ataque a Castro Marim: em 1641, a Junta de Guerra de 
Ayamonte delineou um assalto, que, caso surtisse efeito, desencadearia, numa 
segunda fase, um ataque ao resto do Algarve. O plano consistia na construção de uma 
ponte sobre o rio Guadiana, feita por 50 barcos, dispostos sucessivamente, pelos quais 
poderia passar, faseadamente, um exército composto por 10 000 infantes, 800 cavalos 

27 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663) , Doc. N.º32, p.255. O terço tinha como principal 
função a defesa da província, porém, serviu igualmente no vizinho Alentejo onde marcou presença nas mais 
importantes batalhas da Restauração, como a Batalha das Linhas de Elvas (1659) e a conquista de Évora (1663). 

28 Anica (1981), A Organização Militar no Algarve (desde 1668), p.65.  
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e artilharia. Durante o ataque a Castro Marim, a armada castelhana atacaria Tavira e 
Faro de modo a preparar uma posterior invasão da região. Este acabou por ser 
abandonado, em parte, devido à falta de financiamento e de homens suficientes para 
o ataque29, mas sobretudo, devido à descoberta da tentativa de independência da
Andaluzia, orquestrada pelo Duque de Medina-Sidónia30, D. Gaspar Alonso Pérez de
Guzmán, Capitão General do Mar Oceano e Costas de Andaluzia, a quem competia a
vigilância da fronteira entre Andaluzia e Algarve.

Porém, a praça de Castro Marim não deve ser vista apenas de um ponto defensivo. A 
posição da praça dentro da estratégia bélica da Restauração foi limitada pela 
secundarização do Algarve dentro do conflito. Todavia, apesar de constituir um factor 
limitador, não significou uma condição castradora. Como praça de fronteira, detinha as 
condições necessárias para se assumir como um baluarte avançado da ofensiva 
portuguesa: por um lado, como plataforma de ataque ao inimigo vizinho, por outro 
lado, como ponto privilegiado na recolha de informações.  

No verão de 1641, cerca de um milhar de homens de infantaria provenientes de Moura 
encaminha-se para Castro Marim31. Ao mesmo tempo, armadas holandesas e 
francesas rumavam a Cádis32. Estas manobras faziam parte de um conluio entre a 
Coroa portuguesa, o Duque de Medina Sidónia e o Marquês de Ayamonte, que tinha 
por objectivo o auxílio português a uma sublevação da Andaluzia33. O plano tinha por 
objectivo atacar Cádis e a frota das Índias, projecto que, a ser concretizado, entregaria 
o controlo da Andaluzia aos conspirantes. Todavia, o plano acabou por ser abortado
devido ao atraso da frota holandesa, bem como à referida descoberta por parte das
autoridades espanholas desta conspiração34. Porém, este episódio elucida-nos acerca
do papel ofensivo desta praça, caso a Coroa Lusa optasse por uma guerra mais
ofensiva. Castro Marim, a praça melhor fortificada da raia sul desde Elvas e mais
próxima da vizinha Castela, seria um local a ser levado em conta no caso de um ataque
pelo sul do Reino.

 Num qualquer conflito, o conhecimento dos desígnios do inimigo é 
fundamental para a condução da guerra. Por esse motivo, as autoridades portuguesas 

29 Arroyo Berrones, Tavira y la costa del Algarve en el siglo XVII, pp. 112-132. O plano consistia na construção de 
uma ponte sobre o rio Guadiana, feita por 50 barcos, dispostos sucessivamente, pelos quais poderia passar, 
faseadamente, um exército composto por 10 000 infantes, 800 cavalos e artilharia. Durante o ataque a Castro 
Marim, a armada castelhana atacaria Tavira e Faro de modo a preparar uma posterior invasão da região.  
30 Rodríguez Mateos (2013); El Marqués de Ayamonte y la revuelta andaluza de 1641: Crónica de una manipulación 
documental, pp.11-23. 
31 Valladares (2006), A Independência de Portugal – Guerra e Restauração 1640-1680,  p.59.  
32 Romero Magalhães (1993) O Algarve Económico 1600-1773, p.91.  
33 Valladares (2006), A Independência de Portugal – Guerra e Restauração 1640-1680, p.59. 
34 Rodríguez Mateos (2013); El Marqués de Ayamonte y la revuelta andaluza de 1641: Crónica de una manipulación 
documental, pp.11-23.  
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não se coibiram de reunir esforços para recolher informações vitais na condução do 
conflito luso-castelhano. As inteligências provêm de grande parte das terras 
castelhanas que fazem fronteira com Portugal: Andaluzia, Estremadura e Galiza. Assim, 
foi nas regiões do Minho, Beira Baixa, Alentejo e Algarve que se concentraram a 
maioria dos esforços para a obtenção de notícias. As informações recolhidas eram de 
importância vital, visto que o território Andaluz – embora tivesse ocupado um lugar 
secundário, à imagem do ocorrido com o Algarve – servia de base operacional e ponto 
de passagem das tropas castelhanas para a Estremadura, região fronteira do Alentejo e 
a zona onde se concentrou a maioria do esforço de guerra castelhano durante a 
Restauração.  

Por esse motivo, Castro Marim foi, ao longo da guerra, um palco importante no que à 
espionagem diz respeito: sendo uma praça de fronteira, operou como um ponto de 
convergência das informações recolhidas na região andaluza. Num primeiro momento, 
o governador encarregava as autoridades da praça de Castro Marim de recolher
informações junto de um “confidente” ou ”correspondente” residente na vizinha
Ayamonte35, enquanto num segundo momento, o responsável pela praça de Castro
Marim fazia chegar ao governador as informações concedidas pelo informador de
Ayamonte36. Deste modo, cabia às autoridades da praça fazer as diligências
necessárias para encontrar pessoa de confiança(,) responsável por recolher
informações acerca do inimigo vizinho37. Estas incidiam, particularmente, sobre a
movimentação das tropas estacionadas na Andaluzia38 e da armada castelhana
estacionada nos portos andaluzes39.

Nesses tempos de provação, a espionagem tornava-se uma actividade, embora 
arriscada, muito vantajosa para quem ousava exercê-la e para as partes em conflito. 
Experientes na navegação do Guadiana e conhecedores das duas margens, os 
mareantes são os mais indicados para a troca de informações, como é o caso de “João 

35 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), Doc. N.º352, carta dirigida ao 
capitão-mor de Castro Marim Guilherme Dongam em 17 de Agosto de 1658, p.272. “Vossa Mercê 
pelo que convêm ao serviço de Sua Majestade faça as diligencias possíveis assim como homem que 
esta em Ayamonte, ou com algum outro confidente, e tendo pessoa capas para mandar deitar em 
Castela o faca, trazendo-me recado do que há em Andaluzia da gente que ajunta”. 
36 Idem, Ibidem. Doc. N.º390, p.298. “O capitão-mor de Castro Marim me remeteu as cartas 
inclusas do correspondente de Ayamonte”. 
37 Idem, Ibidem. Doc. N.º419, p.322. “(…) e por Castro Marim e Alcoutim faz o Mestre de Campo 
António Galvão as diligências possíveis por saber os desígnios do inimigo (…)”. 
38 Ibidem. Doc. N.º400, p.306. “Pela cópias inclusas mandará Vossa Majestade ver o que se pratica 
em Andaluzia, e com efeito viu o Cónego André da Gama da Fonseca que daquele reino passou a 
Castro Marim muitas companhias de italianos em Sevilha, e que em Ayamonte se ia ajuntando 
gente”. 
39 Idem, Ibidem. Doc. N.º647, pp.462-463. “(…) me manda Vossa Majestade envie pessoas de 
confiança aos portos de Andaluzia saber se neles prepara armada o inimigo, quantos navios, 
qualidade deles, e a gente do mar e guerra para nela servir, os apetrechos de guerra que se 
metem, e se o inimigo tem algum intento por mar contra este Reino”.
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Rodrigues homem do mar morador em Castro Marim”40. Outro castromarinense 
referido é “Jaques Godete morador na praça de Castro Marim”, que durante a Guerra 
da Restauração procurou recolher informações em Ayamonte, razão pela qual é 
“merecedor de toda a mercê que Vossa Majestade for servido de lhe mandar fazer 
respeito do bem que tem servido” 41, nas palavras do governador Martim Correia da 
Silva. Ainda durante a Restauração, as autoridades de Castro Marim referem um 
“correspondente de Ayamonte”42, presumivelmente o mesmo “correspondente 
morador em Ayamonte por nome Carneiro”, a quem lhe é concedido “dar doze mil reis 
para se remediar por haver estado preso respeito de se murmurar (diz ele) que nos 
mandava avisos” 43. Apesar de arriscados, os serviços de espionagem eram, como se 
pode comprovar, bem recompensados. 

No entanto, o fluxo de informações circulava em ambas direcções. Em 1641, o 
Governador de Ayamonte, Jerónimo Roo, estabelece contacto com o clérigo Afonso de 
Santarém, próximo do capitão-mor da praça de Castro Marim, que lhe faculta 
informações minuciosas acerca do número de tropas estacionadas na praça, da 
artilharia disposta no Forte de São Sebastião, bem como dos planos de construção do 
Revelim de Santo António44. São informações preciosas, que comprometiam a defesa 
da Vila, transmitidas por alguém tão insuspeito como um religioso próximo de um alto 
comando militar de Castro Marim.  

A espionagem podia, como evidenciámos, ser praticada por qualquer um, não 
obstante, seriam os mareantes os principais responsáveis pelo tráfego de informações 
entre as duas margens do Guadiana. Fluentes nas duas línguas e conhecedores das 
duas margens, os mareantes serviam-se da sua profissão para assim cumprirem o seu 
propósito, correndo o risco de poder ser identificados e presos. Alguns usavam o seu 
ofício como pretexto para a espionagem, do mesmo modo que outros espiavam como 
complemento da sua actividade marítima. A espionagem não era, porém, um exclusivo 
das gentes ligadas ao mar, pois, em muitos casos, as informações eram facultadas por 
visitantes que chegavam de Castela por via marítima, como já anteriormente citámos. 

As informações eram entregues em locais habituais, provavelmente nos vários 
ancoradouros obscuros espalhados pelas nas margens do Guadiana e até mesmo nos 
principais portos, onde a transmissão das informações e a descarga de mercadorias se 
confundiam.  

40 Iria (1976), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), Doc. N.º680, p.482. informador que é citado em 
carta do Governador do Algarve Martim Correia da Silva, datada de 29 de Julho de 1662. 
41 Idem, Ibidem, Doc. N.º554, pp.408-409. 
42 Idem, Ibidem, Doc. N.º390, p.298. 
43 Idem, Ibidem, Doc. N.º461, p.349. 
44 Arroyo Berrones (2006), "Tavira y la costa del Algarve en el siglo XVII", in Actas das V Jornadas de Historia de 
Tavira, pp.118-119.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Guerra da Restauração, as grandes decisões do conflito foram tomadas no 
coração de cada Reino: Lisboa e Madrid. Contudo, as decisões tomadas incidiam sobre 
um teatro de guerra distante: a fronteira luso-castelhana.  

A estratégia de guerra do século XVII evoluiu juntamente com o 
desenvolvimento do armamento. As praças-fortes evoluíram de modo a conter o 
poder de fogo do inimigo, assim, a praça-forte tornou-se num reduto quase 
intransponível, contudo, incontornável. A estratégia passava então por conservar as 
praças-fortes chave. No caso português, a linha de fronteira foi reforçada, mediante o 
reforço ou construção de novas praças-fortes. Ao longo do conflito, o estratagema 
português passou, em linhas gerais, por conter em primeiro lugar as investidas do 
inimigo castelhano, numa estratégia de desgaste, enquanto nas Cortes se forjavam 
soluções diplomáticas para o conflito.  

Assim, a fronteira fortificada constituiu o agente primordial da Guerra da Restauração, 
facto que remete para Castro Marim, primeira fortaleza do extremo Sul da raia, 

Esboço anónimo da fronteira do Guadiana na parte portuguesa, 1642, 
Archivo General de Simancas, Valladolid 
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principal praça de fronteira do Algarve e chave da província antes do conflito, e que, 
durante o mesmo, se viu confrontada com a tarefa de zelar pela integridade da 
fronteira algarvia. Nas palavras do próprio governador da província em 1660, Martim 
Correia da Silva, ao considerar a praça como “a chave de todo este Reino [do 
Algarve]”45. O chefe militar tinha em consideração a possibilidade de um ataque 
castelhano pelo Algarve, e refere que “ quando o inimigo a intente será pela parte de 
Castro Marim”46 e que caso esta fosse tomada pelo inimigo, “será o dano irremediável 
o que Deus não permitirá por sua divina misericórdia”47. Deste modo, a praça de
Castro Marim foi constantemente alvo de cuidados por parte das autoridades
provinciais, pois sabiam que os castelhanos podiam invadir Portugal através do
Algarve, apesar da posição secundária da região na estratégia de guerra.

O reforço do sistema defensivo e a instituição da sede do Terço Pago na vila são 
testemunho da importância militar da praça dentro da estratégia de defesa da 
província. Outro ponto que atesta a importância da praça é o facto de usufruir de um 
governador próprio, caso apenas partilhado com outras praças de maior peso dentro 
do contexto algarvio, como Lagos, Faro ou Tavira. Para além disso, Castro Marim não 
deve ser vista apenas de um ponto defensivo. Por um lado, como uma plataforma de 
ataque ao inimigo vizinho, tomando como exemplo o malogrado plano de apoio à 
sublevação da Andaluzia, em 1641. Por outro lado, como um ponto privilegiado na 
recolha de informações, facto comprovado pelos inúmeros relatos presentes na 
correspondência dos governadores do Algarve ao longo do conflito.  

Estes factores reforçaram a posição de Castro Marim dentro da região, tornando-a na 
principal e mais bem preparada praça-forte da região a partir do século XVII. 

45 Iria (1978), Cartas dos Governadores do Algarve (1638-1663), Doc. N.º387, pp.295-296.
46 Idem, Ibidem, Doc. N.º 511, p.383. 
47 Idem, Ibidem, Doc. N.º387, pp.295-296.
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O Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de 
Santo António. Dez anos a Preservar a História 

MADALENA GUERREIRO 

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL ANTÓNIO ROSA MENDES 
(I Jornadas de História do Baixo Guadiana - III Sessão – 16 de Maio de 2014) 

No âmbito da extensão cultural do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes 
e inserida na programação da Eurocidade do Guadiana, realizou-se em 2014 a primeira 
edição das Jornadas de História do Baixo Guadiana com o objectivo de dar a conhecer 
o património do Baixo Guadiana de uma forma geral e de Vila Real de Santo António e
seu concelho em particular.

Neste contexto, e sendo o Arquivo o principal organizador desta iniciativa, impunha-se 
dar a conhecer um pouco da história deste serviço municipal. Este texto, pretende 
apenas dar a conhecer um pouco do processo de “criação” e evolução do Arquivo 
Histórico Municipal, assim como a missão e as funções deste serviço. 

Quero, antes de mais, expressar o meu agradecimento a todos aqueles com quem tive 
oportunidade de trabalhar, aos que se encontram entre nós e aos que já partiram mas 
que em muito contribuíram para que o Arquivo se tenha afirmado enquanto serviço 
dentro e fora da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. 

O Arquivo e os seus profissionais garantem a preservação das provas que atestam que 
a instituição e os seus intervenientes cumpriram as suas funções dentro da legalidade 
e de forma integra, isenta e transparente. Ao fazê-lo, garantem a preservação e 
acessibilidade da memória das pessoas, das instituições, das localidades. 

A existência do Arquivo é inerente à existência da própria Câmara Municipal. A partir 
do momento em que esta iniciou funções, existiu a necessidade de manter o registo e 
as provas das mesmas. No caso de Vila Real de Santo António, com a transferência da 
sede do concelho de Cacela para a nova Vila, terão também transitado os documentos 
resultantes do desempenho dessas funções. 

O Arquivo deve ser entendido como um sistema cuja função consiste na gestão da 
informação produzida e recebida pela Câmara Municipal no exercício das funções que 
lhe são consignadas pela lei.  
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O que se conhece por Arquivo Histórico Municipal consiste na face mais próxima do 
público em geral. Trata-se da documentação “histórica” de conservação permanente 
que pode ser consultada pelo público de acordo com as disposições legais para o 
efeito. É esta a documentação acessível aos investigadores e que serve 
frequentemente de destaque para a identidade histórica das instituições.  

São os “pergaminhos”, os documentos mais antigos, mais vistosos e mais destacados, 
se não pelo seu conteúdo informacional, nem sempre perceptível a todos, pelo tipo de 
suporte ou pelo aspecto da escrita, das iluminuras ou outros motivos decorativos 
quando existem. O trabalho desenvolvido abarca uma realidade mais abrangente, 
anterior a esta fase e sobre a qual irei falar adiante. 

Ao falarmos da documentação de conservação definitiva, importa destacar a acção do 
Dr. Hugo Cavaco, que pelo trabalho desenvolvido no âmbito da história de Vila Real de 
Santo António detém um conhecimento ímpar destes documentos. A sua intervenção 
foi fundamental para sensibilizar os executivos camarários para a preservação deste 
valioso património, no qual se inserem entre outros, os escassos documentos que se 
conhecem da extinta Câmara de Cacela ou as muito conhecidas Manobras Militares da 
Fundação de Vila Real de Santo António, para citar apenas alguns. 

A noção da importância da preservação deste valioso património não era estranha aos 
órgãos decisores da Câmara Municipal. O “Projecto de Reabilitação do Torreão-Sul. 
Adaptação a Museu e Arquivo Municipal”, data de Março de 1995 e tem a assinatura 
do Arquitecto Rui Figueiras.  
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Edifício emblemático na configuração da cidade pombalina, o Torreão-Sul, em 
conjunto com o seu gémeo Torreão-Norte, marcava um dos limites da nova Vila 
idealizada pelo Marquês de Pombal. 

As características arquitectónicas do edifício, o projecto do arquitecto Rui Figueiras e o 
trabalho de reabilitação que foi levado a cabo, têm sido objecto de destaque e 
reconhecimento, não só dos profissionais de arquitectura, como dos visitantes e 
utentes que o edifício acolhe. A instalação de um serviço com as particularidades de 
um arquivo num edifício histórico, pode trazer alguns constrangimentos, mas também 
pode ser uma via de divulgação da sua missão. 

A aprovação da candidatura ao PARAM - Programa de Apoio à Rede de Arquivos 
Municipais, e a assinatura do respectivo acordo de colaboração entre o Instituto dos 
Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo, (actualmente Direcção Geral do Livro, dos 
Arquivos e Bibliotecas) e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, veio dar 
um impulso fundamental para a criação do Arquivo Histórico Municipal. Este programa 
propunha-se financiar as obras e equipamento de arquivos municipais com vista à 
implementação de uma rede de arquivos municipais e de sistemas de gestão integrada 
de arquivo, promovendo simultaneamente o acesso ao património arquivístico. No 
caso de Vila Real de Santo António, o PARAM foi complementado com o Programa 
PROALGARVE – Programa Operacional do Algarve (Financiamento da Comissão 
Europeia com vista ao desenvolvimento da região do Algarve). 

A par do financiamento para instalações e equipamento, o PARAM recomendava a 
contratação de profissionais especializados na área da arquivística. Assim, no início do 
ano de 2001, fui contratada para exercer funções de técnica superior de arquivo na 
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. 

Deu-se início ao tratamento físico e intelectual da documentação que o Dr. Hugo 
Cavaco havia conservado, tendo em vista à elaboração do Inventário, instrumento 
essencial para a divulgação e acesso do público. Em paralelo, encetou-se também a 
organização da documentação que estava junto dos serviços produtores, na qual se 
incluíam os processos de licenciamento de obras municipais. Importa mencionar que o 
Arquivo não teve, nem tem actualmente, qualquer intervenção no momento de 
entrada ou produção da documentação (arquivo corrente). 

A realidade das instituições nas quais não existem profissionais de arquivo assemelha-
se em alguns aspectos – ausência de espaços para acondicionamento da 
documentação ou documentação depositada em espaços impróprios para o efeito 
(sótãos, garagens, vãos de escadas etc.); existência de quantidades avultadas de 
documentação acumulada, muita da qual sem identificação; serviços embrenhados nas 
suas funções, sem tempo ou metodologias eficientes para a recuperação da 
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informação que produzem, e confrontados com prazos de resposta que condicionam 
as tarefas que desempenham. O caso de VRSA incluía-se nesta realidade. 

É frequente o desconhecimento ou uma ideia errada do que é efectivamente um 
arquivo e das suas funções e missão. Também aqui a concepção que existia do Arquivo 
era a de um serviço ou função associada à documentação “mais antiga”, ou seja, aos 
documentos de conservação definitiva ou permanente, limitando-se apenas à guarda 
dos mesmos sem qualquer intervenção específica para além dessa. O tratamento 
arquivístico dos documentos era um conceito quase desconhecido. A intervenção de 
uma arquivista junto dos serviços municipais foi bem recebida por uns e encarada com 
alguma apreensão por parte de outros. Ainda assim os restantes serviços revelaram 
um alívio, pois passavam a não ter de se preocupar com os documentos. Foi reduzido o 
volume que os sobrecarregava, libertando o espaço para a manutenção apenas dos 
que lhes eram necessários para o cumprimento das funções diárias, sendo os outros 
transferidos para a guarda do arquivo, mas mantendo-se disponíveis para consulta 
sempre que necessário. 

Não existia um arquivo no sentido de serviço. Existia um espaço que cumpria a função 
de depósito, para onde eram levados os documentos que não era possível aos serviços 
manter junto de si. Os armazéns municipais, também conhecidos por Soliva ou 
Serviços Gerais, ainda hoje mantêm esse depósito. Existiam também vários locais 
(corredores e pequenos anexos) onde se encontravam estantes com documentação 
que não era possível conservar noutro espaço. 

Existia, portanto, documentação dispersa por diversos locais. Para além das questões 
que surgem associadas a esta situação, de integridade ou segurança da documentação, 
entre outras, colocava-se a questão da consulta e circulação dos documentos. 

A circulação dos documentos, ingressos, saídas e devoluções (no depósito da Soliva) 
nem sempre era objecto de registo ou de um controlo efectivo ou sistematizado. Isto 
acontecia, em parte, por esta tarefa não estar atribuída a nenhum funcionário em 
concreto e o controlo que era efectuado ficar, em parte, à responsabilidade de quem 
ía ao depósito buscar os documentos pretendidos. O controlo da documentação era 
problemático. Nem sempre quem levava a documentação era quem a consultava, nem 
sequer quem a devolvia, quando havia efectivamente devoluções. Esta situação era 
preocupante, uma vez que podia levar à arrumação incorrecta ou ao desaparecimento 
de documentos. 

O controlo ou registo de ingressos de documentação também não era efectuado de 
forma sistematizada, ainda que alguns serviços tivessem conhecimento da 
documentação que ali tinham depositado. 
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Para solucionar a questão do controlo da circulação dos documentos, implementou-se 
um sistema de requisições internas com o preenchimento obrigatório de requisições 
para a consulta ou levantamento de documentos. Estas requisições foram 
informatizadas de forma a facilitar a consulta e a pesquisa. Passou a ser possível saber 
o que se encontrava requisitado, por que serviço e quando. O espaço do depósito da
Soliva passou a ser exclusivamente controlado pelo Arquivo e o seu acesso restrito,
como o deve ser um espaço desta natureza.

O contacto directo com os serviços municipais permitiu tomar conhecimento com a 
realidade da instituição, efectuando-se um levantamento do volume documental 
existente e das suas necessidades. Implementou-se o procedimento para a 
transferência de documentação para o arquivo consignada na legislação em vigor. 
Passou a saber-se detalhadamente qual a documentação que entrava para o Arquivo e 
dessa, qual a de conservação permanente e a que poderia ser objecto de proposta 
para eliminação. 

Este procedimento de avaliação e selecção documental, efectuado de acordo com as 
disposições legais para o efeito, pode ou não resultar na eliminação efectiva de 
documentação. Trata-se de um trabalho que é recomendável efectuar em colaboração 
com os serviços produtores. Foi necessário investir na sensibilização/ formação junto 
dos serviços para a importância deste procedimento, não só para o Arquivo mas, 
acima de tudo, para a gestão e recuperação da informação que produzem. Este é um 
procedimento contínuo. É necessário que os serviços percebam o propósito do que 
lhes é solicitado de forma a encarar o Arquivo como um parceiro e um serviço assessor 
no cumprimento das suas funções. Importa clarificar que a eliminação de documentos 
não é obrigatória. O Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais publicado na 
Portaria 412/2001 de 17 de Abril, no artigo 6º, não é vinculativo quanto a esse 
aspecto: 

“ (….) as autarquias locais podem conservar por prazos mais dilatados, a título 
permanente ou temporário, global ou parcialmente, as séries documentais que 
entenderem, desde que não prejudique o bom funcionamento dos serviços”. 

Considerando a realidade encontrada e existente actualmente, a avaliação e selecção é 
um dos aspectos importantes do trabalho do Arquivo. 

Com vista à disponibilização do acesso ao público da documentação que, sendo de 
conservação permanente, cumpre os requisitos para a consulta do público, foi 
elaborado o Inventário do Arquivo. Este instrumento faz a descrição detalhada da 
documentação disponível para consulta, sendo objecto de uma actualização periódica. 
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É mediante a leitura do Inventário que é possível aos investigadores estabelecerem o 
primeiro contacto com a documentação que pretendem consultar. 

A documentação de conservação permanente foi também objecto de tratamento 
físico, mediante um processo de higienização e acondicionamento com materiais de 
conservação específicos para o efeito. A monitorização das condições ambientais nos 
arquivos assume um carácter de relevante importância que é bastante perceptível se 
tivermos em mente que se trata de documentos únicos, que nem sempre chegaram 
até à actualidade nas melhores condições de conservação dos respectivos suportes. 

Face à eminente abertura do Arquivo ao público tornou-se evidente a necessidade de 
definir as regras de funcionamento do serviço que iria ser disponibilizado aos utentes 
externos e de cimentar as que abrangem os procedimentos aplicados internamente. 
Foi elaborada uma proposta de regulamento para o funcionamento do Arquivo, que 
depois de aprovada em Reunião de Câmara foi posteriormente publicada em Diário da 
República. O Arquivo passou assim a ter uma “ferramenta” legal que contribuiu para 
reforçar a legitimidade das tarefas executadas. 

Foi também elaborado o primeiro Guia do Arquivo Histórico Municipal com vista a dar 
a conhecer o serviço, a sua missão e função. Em 20 de Fevereiro de 2004 é inaugurado 
o Arquivo Histórico Municipal, abrindo ao público no final do Verão do mesmo ano.
Dispunha de uma equipa pequena mas empenhada, que cresceu e se alterou ao longo
do tempo, mas que teve sempre presente a missão do serviço dentro e fora da
instituição.

A inauguração do novo espaço e a abertura ao público veio permitir a acessibilidade da 
documentação em condições dignas e adequadas para o efeito. Contribuiu igualmente 
para a divulgação deste valioso património e para reforçar a saída deste serviço do 
anonimato. 

Para além da preservação do espólio documental, existia uma grande vontade de 
preservar a memória de uma das actividades económicas intrinsecamente ligadas à 
história de Vila Real de Santo António – a Indústria Conserveira. O arquivo tinha e tem 
à sua guarda documentação proveniente de fábricas conserveiras anteriormente 
entregue à Câmara Municipal. Mais uma vez verificou-se o zelo do Dr. Hugo Cavaco. 

Posteriormente faz-se um esforço no sentido de resgatar documentação de algumas 
fábricas ligadas à Indústria Conserveira. Em alguns casos, os documentos 
foram acompanhados por objectos. Como o projecto de reabilitação do edifício 
contemplou espaços para exposição, abriu-se a possibilidade de equacionar uma 
exposição que também assumisse um carácter de contextualização da 
documentação da história local. 
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A concepção da Exposição da Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António é da 
autoria da Arquitecta Ana Romão e do Escultor Nuno Rufino, tendo sido inaugurada no 
final de Setembro de 2007. Os contributos e a ajuda técnica para a concepção da 
exposição que hoje se conhece foram vários. Não os vou citar todos, sob pena de 
omitir alguns nomes. Não posso, no entanto, deixar de mencionar duas pessoas que já 
não se encontram entre nós e que, de forma diferente, deram um contributo 
importante – o Sr. José Pedro Nené e o Sr. José Alexandre Pires. 

Posteriormente, foi transferido para a custódia do Arquivo o espólio do Mestre 
Manuel Cabanas, figura incontornável na história de Vila Real de Santo António. Parte 
desse espólio encontra-se também em exposição no Torreão-Sul. 

O edifício conta ainda com um espaço mais polivalente onde se realizam exposições de 
caracter artístico, conferências, jornadas ou outras actividades que dão um contributo 
importante para divulgar a missão do arquivo. 

Realizaram-se algumas exposições/ mostras documentais com o objectivo de dar a 
conhecer a documentação à guarda do Arquivo ao público em geral e aos munícipes 
em particular. Esta abertura ao público reforça o papel de preservação da memória 
que o arquivo assume. Este aspecto vê-se reflectido na procura para doação ou 
depósito de documentação e nos pedidos de apoio de entidades externas para o 
tratamento e acondicionamento da sua documentação. 

A “criação” do Arquivo Histórico Municipal representou um desafio em resposta a uma 
necessidade que era evidente na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. A 
sua concretização é da responsabilidade de todos os intervenientes que de forma 
directa ou indirecta estiveram envolvidos em todo este processo. 

A Câmara Municipal Vila Real de Santo António dispõe actualmente de um Arquivo 
dotado de condições dignas e adequadas à preservação, tratamento, acessibilidade e 
divulgação da documentação à sua custódia. 

O Arquivo Histórico Municipal oferece actualmente uma extensão cultural e educativa 
diversificada, com actividades que abrangem temas como “As músicas que fizeram 
Abril”, a calçada da Avenida da República ou a “confecção” de pergaminhos. 

As exposições permanentes são objecto de dinamização em colaboração com as 
escolas e outras instituições do concelho, nomeadamente através da actividade “ 
Histórias da Vila em 3 actos” na qual se explica a dinâmica inerente à laboração nas 
fábricas da Indústria Conserveira e a sua ligação à história local, fazendo a ligação com 
o papel do Arquivo na preservação das provas desses acontecimentos. São também
realizadas visitas guiadas ao arquivo e às exposições permanentes. A articulação com
outras entidades e com os estabelecimentos de ensino em particular, é sempre feita
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de forma a explicar o papel do Arquivo e transmitir que a documentação que guarda é 
património de todos. 

São realizadas conferências periódicas, através das quais se pretende fazer a ligação da 
documentação à guarda do Arquivo com a história local, regional ou nacional - 
“Arquivo entre Histórias”. Foi também desenvolvido o projecto das Jornadas de 
História do Baixo Guadiana, visando a divulgação do património do concelho de Vila 
Real de Santo António numa concepção mais ampla. 

Estas actividades visam a divulgação do património arquivístico, mas a missão do 
Arquivo não se esgota nessa função que aliás não se cumpre sem que o trabalho que 
permite chegar a esta fase esteja concretizado. Citando a Direcção Geral do Livro 
Arquivos e Bibliotecas na mensagem de abertura na sua página na internet: 

“Os arquivos são uma inesgotável e insubstituível fonte de informação para 
descobrirmos o passado, compreendermos o presente e anteciparmos o futuro. Mas 
para além desta missão vital, os arquivos são igualmente obrigatórios no apoio à 
administração e à missão das organizações e das pessoas. 
Os arquivos são transversais à sociedade e nessa medida corporizam um 
importantíssimo recurso administrativo, operacional e informativo. São ainda “apenas” 
um pilar da transparência administrativa, pois constituem prova e testemunho da 
actividade da administração. O conhecimento e participação activa dos cidadãos na 
missão e actividades dos arquivos é um passo decisivo para o seu bom funcionamento, 
para a eficiência organizacional e para preservação de um património que é de todos.” 

Disponível em : WWW<URL: http://arquivos.dglab.gov.pt/ 

http://arquivos.dglab.gov.pt/


27 

BIBLIOGRAFIA 

CAVACO, Hugo, Vila Real de Santo António reflexos do passado em retratos do 
presente (contributos para o estudo da história vile-realense), Vila Real de Santo 
António, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 1997. 

FIGUEIRAS, Rui, Vila Pombalina, Vila Real de Santo António, Vila Real de Santo 
António, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 1999. 

DECRETO-LEI nº16/93. D.R.I Série. 19 (1993-01-23) 264-270 

EDITAL nº 22/2004. D.R. II Série. 6 (2004-01-08) 

LEI nº 107/2001. D.R. I Série. 209 (2001-08-30) 5808-5829 

PORTARIA  nº 412/2001.  D.R. I Série. 90 (2001-04-17) 2243-2259 

PORTARIA  nº 1253/2009. D.R. I Série. 199 (2009-10-14) 7635-7649 



28 

El bajo Guadiana durante la Guerra Peninsular 
(1808-1814): 

Relaciones y controversias en una tierra de 
frontera* 

JOSÉ SALDAÑA FERNÁNDEZ 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

II Jornadas de História do Baixo Guadiana - II Sessão – 20 de Março de 2015 

* Este trabajo está concebido como una breve síntesis de ideas y evidencias ya recogidas en
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realidades en torno al otro en la frontera sur hispano-portuguesa durante la Guerra de la
Independencia”, en D. González (ed.), Extranjeros y enemigos en Iberoamérica: la visión del otro. Del
Imperio español a la Guerra de la Independencia, Madrid, Sílex, 2010, pp. 351-370; ID: “Las relaciones
hispano-portuguesas durante la Guerra de la Independencia: reflexiones desde la frontera
suroccidental”, en M. C. Fuentes et al. (eds.), II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia
Contemporánea, Granada, Universidad de Granada, 2010; ID: “En defensa de la frontera: las conexiones
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J. L. Carriazo (ed.), Fortificaciones, guerra y frontera en el Marquesado de Gibraleón, Huelva, Diputación
Provincial de Huelva, 2012, pp. 265-295; ID: “La guerra en la frontera: las relaciones hispano-
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Coloquio de Historia Militar, volumen I, Lisboa, Comisión Portuguesa de Historia Militar, 2012, pp. 151-
173; ID: “¿De Espanha nem bom vento nem bom casamento? Consideraciones sobre las relaciones
Portugal-España desde una tierra de frontera”, Revista À Beira, nº 10, 2015.
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INTRODUCCIÓN. DE GUERRA DE LA INDEPENDENCIA A GUERRA 
PENINSULAR 

Desde la perspectiva española, el conflicto peninsular de 1808 a 1814 experimentaría 
una rápida mitificación y simplificación, ya patente durante la propia guerra como 
resultado del esfuerzo propagandístico activado desde los distintos ámbitos de la 
lucha. Este proceso culminaría en los siguientes años al erigirse definitivamente como 
hito trascendental para la configuración de la identidad nacional. Desde muy pronto se 
conformaba, por tanto, una interpretación de esencia unívoca y cerrada que ponía el 
acento principalmente en la conducta heroica del pueblo español por resistir vigorosa 
y unánimemente la amenaza del invasor. Dentro de este proceso de fabricación y de 
irradiación del mito tendrían un papel destacado, entre otros medios posibles, la 
escritura histórica, la literatura, las conmemoraciones o los proyectos monumentales 
impulsados desde distintas instituciones o instancias de poder.  

La misma denominación que terminaba triunfando en España para caracterizar 
aquellos años respondía, como han puesto de relevancia algunos autores, a esas 
mismas circunstancias. El éxito del sintagma “Guerra de la Independencia” entre las 
diversas designaciones que fueron utilizadas tanto por sus protagonistas como por los 
primeros autores que escribieron sobre ella, correría en paralelo a su misma 
conformación y operatividad como mito nacional, bajo cuyo horizonte se situaba una 
lectura nacionalista en términos de lucha por la independencia. Sin embargo, esa 
fórmula terminológica no corrió la misma suerte ni en todos los espacios ni entre todos 
sus protagonistas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra y Portugal se ha identificado 
aquel conflicto bajo los términos “Guerra Peninsular”, expresión que bajo una 
aparente imparcialidad descriptiva de referencialidad geográfica, contenía en cambio 
una lectura complementaria que respondía a la visión anglocentrista que concentraba 
el protagonismo sobre el ejército británico y reducía la participación de portugueses y 
españoles como secundaria y subordinada a aquél.  

Ahora bien, esta dimensión simplificada y simplificadora sobre el conflicto anti-
napoleónico que descansaba en los distintos relatos nacionalistas que se habían 
articulado en torno al mismo ha sido superada en la actualidad, apostándose por una 
visión más integradora y equilibrada en relación, por ejemplo, a los papeles 
representados por unos y otros contendientes. En este contexto, no sorprende que el 
término peninsular haya cobrado fuerza en los últimos tiempos a partir de la 
revitalización de su sentido geográfico original y de la reconsideración sobre la 
trascendencia de las relaciones entabladas entre los dos Estados ibéricos: en palabras 
del historiador portugués Antonio Ventura, “estamos ante un conflicto peninsular, en 
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el que las fronteras entre Portugal y España fueron ignoradas y las fuerzas militares de 
los mencionados países operaban en ambos lados de la frontera”1. 

Fruto de este clima de mayor entendimiento y colaboración, el conocimiento acerca de 
los puntos de intersección y de las conexiones entre los dos reinos peninsulares 
durante la guerra ha alcanzado en los últimos años un avance significativo. En este 
escenario cabría considerar el desarrollo del conflicto en espacios periféricos y 
fronterizos, los cuales estaban dotados de rasgos singulares que tendrían 
repercusiones, de una u otra manera, sobre las formas de entender y materializar el 
marco estatal en materia de política internacional. Indudablemente, dentro de este 
contexto de análisis quedan campos por recorrer y explorar, no sólo en lo que respecta 
a su misma especificación territorial y geográfica, sino también en cuanto a los 
términos y los ejes concretos del estudio. Las siguientes líneas contienen precisamente 
algunas aportaciones desde el marco concreto del sureste peninsular, y vienen a 
mostrar algunas de las realidades –dinámicas, plurales y complejas- que se dieron por 
entonces en los territorios rayanos.  

CONEXIONES Y DESENCUENTROS. LA FRONTERA EN LA 
VANGUARDIA DE LA LUCHA 

Los acontecimientos derivados de la insurrección de mayo de 1808, cuando se 
extendieron los levantamientos anti-napoleónicos en distintos puntos de la Península y 
se rompía definitivamente la ya débil e imprecisa colaboración franco-española, 
resultarían cruciales para el devenir posterior de los acontecimientos. La nueva 
configuración de las alianzas no haría sino impulsar acciones concretas de 
entendimiento y colaboración en el mismo margen del Guadiana. Por ejemplo, la Junta 
de Gobierno de Ayamonte, que había visto la luz a principios de junio de 1808, no sólo 
pondría atención en mantener el margen izquierdo del Guadiana libre de franceses, 
sino que también actuó directa y decididamente en el otro lado del río, llegando a 
montar para ello algunas expediciones que cruzaron a Portugal con la finalidad de 
expulsar a los franceses de aquellas tierras y de lograr la movilización de los vecinos del 
otro país. 

En este último punto habría que destacar el significativo papel que tendrían 
respecto a los primeros levantamientos portugueses del Algarve tanto la ya citada 
Junta de Gobierno de Ayamonte como la Junta Suprema de Sevilla, institución creada 
en la ciudad hispalense tras los acontecimientos de mayo. Las narraciones de los 
1 VENTURA, Antonio Pires: “La Guerra en Portugal (1807-1814)”, en A. Moliner Prada (ed.): La Guerra 

de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, Nabla, 2007, pp. 487-541.   



31 

portugueses que encabezaron algunas de esas insurrecciones destacaban, 
precisamente, el apoyo y el impulso recibido.  

No hay que minimizar asimismo la importante labor de propaganda que desde 
un principio fueron ejerciendo las autoridades españolas en las tierras del vecino país, 
para lo que contaron además con la colaboración de algunos portugueses, quienes, 
por ejemplo, tradujeron y distribuyeron entre sus compatriotas algunos escritos 
publicados por aquellas. Incluso disponemos de referencias sobre portugueses que se 
trasladaron a Sevilla e intercedieron, en colaboración con algún español procedente de 
la raya, para que la Junta hispalense se comprometiese en la liberación y expulsión de 
los franceses de Portugal.    

Todas estas acciones, que no estuvieron en todo caso al margen de 
desencuentros y suspicacias, conducirían finalmente a la conformación de un marco de 
relación y cooperación de carácter formal y reglamentado: un primer acuerdo con 
fecha de 23 de junio, entre la Junta Suprema de Sevilla y Sebastián Martins Mestre, 
capitán agregado del regimiento de milicias de Tavira, quien decía actuar en nombre 
del gobernador de Vila Real de Santo Antonio y de acuerdo con la oficialidad, nobleza y 
paisanos de aquellas tierras; y un segundo con fecha de 8 de julio, entre esa misma 
institución hispalense y Manuel de Couto Taveira Pereira, prebendado de la catedral 
de Faro, que operaba en representación del Consejo del Algarve que se había 
constituido algunos días atrás. En todo caso, el papel y la significación de estos 
acuerdos se vieron alterados poco tiempo después debido al paulatino alejamiento del 
peligro francés.  

Las relaciones también se desarrollaron en ámbitos cotidianos no sujetos a 
formalismos, incluso en ocasiones por encima de los cauces legales establecidos por 
las autoridades superiores. Dentro de este marco cabría subrayar, por ejemplo, las 
conexiones entre comerciantes y traficantes de productos al margen de la normativa 
establecida, o la actividad de prófugos y desertores que buscaban refugio en el otro 
país. En ambos casos, el éxito de la empresa dependería de la complicidad y la 
solidaridad entre los habitantes de uno y otro margen de la frontera. En definitiva, 
desde mayo y junio de 1808 se fueron estableciendo mecanismos de cooperación y 
solidaridad, tanto formales como informales, que si bien no alcanzaron a 
materializarse sin problemas ni estridencias, resultarían cruciales a la hora de entender 
las realidades abiertas a partir de 1810, cuando el suroeste volvía a contar con la 
presencia próxima de franceses y a situarse de nuevo en primera línea de la lucha. 

Desde la entrada de los franceses en Sevilla a principios de febrero de 1810 la 
frontera sur se erigía en un punto central dentro del eje Algarve-Huelva-Cádiz. De 
nuevo se ponían en evidencia los mecanismos de relación formales entre autoridades 
de ambos márgenes, pero también otros canales de comunicación en escenarios 
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cotidianos e informales entre las poblaciones rayanas. En todo caso, estaríamos ante 
comportamientos diversos, plurales y heterogéneos, que no necesariamente tenían 
que ajustarse a un supuesto denominador común de carácter grupal. 

Las autoridades del suroeste, tanto tradicionales como de reciente creación, 
entendieron la necesidad no sólo de solicitar ayuda al otro lado del río, sino también 
de socorrer al vecino del otro país, y en cualquier caso, de entablar y potenciar un 
juego de reciprocidades interfronterizas que garantizase la derrota del común enemigo 
francés. En esta línea, junto a los primeros esfuerzos y conexiones de orden militar o 
defensivo habría que sumar la apertura de otras esferas de entendimiento 
relacionadas, por ejemplo, con la movilidad y emigración circunstancial hacia la otra 
orilla del Guadiana, particularmente por parte de aquellas autoridades que veían 
comprometida su existencia ante la presencia del enemigo. No en vano, cuando la 
Junta Suprema de Sevilla se viese obligada a abandonar la ciudad hispalense ante la 
llegada del ejército francés, se establecía en la localidad fronteriza de Ayamonte, 
desde donde resultó habitual su traslado al vecino país para garantizar así tanto su 
supervivencia institucional como la materialización, prácticamente sin interferencias, 
de sus particulares competencias. Un contexto de afinidades políticas que permitiría 
además, entre otras cuestiones, establecer una sede del correo de Cádiz en Vila Real 
de Santo Antonio, publicar una Gaceta haciendo uso de una imprenta situada en la 
ciudad de Faro, o depositar en tierras portuguesas los pertrechos militares que 
estaban a cargo de dicha Junta.  

Estas interacciones políticas no estuvieron en ningún caso exentas de 
estridencias y discrepancias, y comprenderían desde la relajación en la aplicación de 
disposiciones superiores hasta el enfrentamiento directo. Entre los posibles ejemplos 
cabría destacar algunas disputas surgidas en 1810 ante la insistencia de los jefes 
portugueses en demoler las fortificaciones de Ayamonte, por un lado, y la negativa a 
devolver los efectos militares pertenecientes a la Junta de Sevilla, por otro. Con todo, 
las autoridades entendieron, con mayor o menor convencimiento, la importancia que 
adquiría la colaboración, por lo que apostaron entonces por suavizar los recelos y 
respaldar, con distinta intensidad, las interacciones.  

Todo ello propiciaría la elevación de un clima favorable a la cooperación que 
afectaría también a las conexiones entre los agentes militares. En este contexto, se 
asistiría a una unión de compromiso entre las tropas de uno y otro país, que implicaría 
no sólo la lucha conjunta, sino también el apoyo logístico y el refugio territorial en el 
otro margen del Guadiana. Ahora bien, el colectivo militar, lejos de homogeneidades 
grupales, se caracterizaría por sus diferentes modos de concebir la frontera, 
desarrollando así maneras de actuación específicas y, hasta cierto punto, 
contradictorias.    
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Desde la perspectiva concreta de las tropas del Condado de Niebla, Portugal 
también representaba por entonces un lugar de refugio ante la cercanía del ejército 
invasor. Con todo, este desplazamiento de tropas y pertrechos más allá de los límites 
de su propio Estado no estaría exento de problemas. No en vano, determinadas 
autoridades locales del Algarve intentaron evitar en primer lugar la entrada y 
permanencia de esas tropas del Condado en sus territorios, y posteriormente, una vez 
que ya se había producido el ingreso, pretendieron preservar su integridad mediante el 
desarme de las mismas. Estas reservas y prevenciones, que vendrían motivadas en 
parte por la actitud de las propias tropas desplazadas a suelo extraño y que se 
acompañaron incluso de refriegas entre habitantes portugueses y militares españoles 
emigrados, suscitarían la intervención de los poderes superiores en junio de 1810 para 
lograr, por una parte, que siempre que fuese posible se diese aviso con antelación del 
paso para conseguir de sus homólogos lusos el compromiso de ayuda y buena acogida, 
y por otro, la necesidad de observar el mejor orden y disciplina en su entrada en 
Portugal. Desde este momento se advertiría una menor estridencia tanto en la 
recepción como en la conducta de estas tropas procedentes del margen izquierdo del 
Guadiana.  

La cooperación implicaría asimismo la actividad conjunta entre los ejércitos de 
la raya, y comprendería desde la transmisión de información hasta el desplazamiento y 
la unión misma de las tropas, si bien también se observarían en este punto actitudes 
contradictorias y no exentas de problemas que, pese a todo, irían paulatinamente 
encontrando acomodo.   

Ahora bien, la frontera no sólo representó para la oficialidad militar un lugar 
clave de colaboración y resguardo, sino también un territorio ajeno a su potestad y, 
por tanto, propicio para el refugio de prófugos y desertores de sus propios ejércitos. 
En efecto, el recurso a la deserción no fue inusual entre aquellos individuos obligados –
mediante el cupo de cada pueblo- a formar parte de las tropas, hecho que se 
acentuaría en las áreas rayanas por la proximidad de un espacio idóneo para la 
exención de sus obligaciones militares. Esta situación, que estaba propiciando una 
constante pérdida de efectivos, obligaría a enviar comisionados y a solicitar el auxilio 
de los poderes portugueses, si bien no encontraría entonces una solución satisfactoria 
como lo vienen a confirmar las constantes reclamaciones que se extenderían sobre 
este particular, en las que se vislumbra además un cierto recelo por parte de las 
autoridades españolas que acusaban a los dirigentes lusos de no aplicar con rigor las 
medidas necesarias.  

Los habitantes de la raya, al igual que hicieron las autoridades civiles y 
militares, buscaron constantemente el resguardo en el país vecino. Una traslación que, 
en función de su duración –circunstancial o permanente-, tendría distintas 
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consecuencias, no siempre positivas, para esas comunidades fronterizas, 
principalmente relacionadas con cuestiones económicas, militares y de organización 
política. En todo caso, esta emigración no se explicaría exclusivamente como 
consecuencia de la proximidad de los franceses, sino que también respondería al 
deseo de los habitantes de la región de eximirse, entre otras, de las obligaciones y 
exigencias de hombres y recursos establecidas por las mismas tropas fernandinas. De 
ahí el interés mostrado por las autoridades del Condado tanto por detener este 
tránsito fronterizo como por conseguir la vuelta de los emigrados. De la misma 
manera, constituyó un territorio de resguardo para eludir la acción de la justicia o los 
compromisos políticos, y asimismo, un espacio de comercialización y transacción 
económica.  

La frontera sur hispano-portuguesa, como había ocurrido en anteriores 
ocasiones, no supuso un obstáculo insalvable para las relaciones entre los habitantes 
de la zona, sino más bien un lugar de continua interacción, reflejo en última instancia 
de la configuración de un particular espacio social rayano, en cuyo contexto 
encontraría explicación el escaso rechazo que se aprecia en la recepción de esos 
emigrados a uno y otro lado del Guadiana. Como cabe suponer, no fue una actitud 
exclusiva de los habitantes de la raya izquierda del Guadiana, sino que en 
contrapartida también las tierras españolas vinieron a constituirse en un escenario de 
refugio y de búsqueda de nuevas oportunidades para los habitantes de la orilla 
portuguesa. La puesta en marcha de este mecanismo de ida y vuelta vino a 
condicionar, indudablemente, la misma actuación de las autoridades, que se vieron 
obligadas entonces a tomar determinadas medidas de fuerza no sólo para evitar la 
salida de sus compatriotas, sino también para controlar a aquella población llegada del 
país vecino.  

En definitiva, todo no hace sino mostrar los distintos modos de entender la 
frontera -a grandes rasgos, entre las autoridades políticas y militares, y los habitantes 
particulares-, y de cómo la población rayana siempre cultivó, con distinto grado de 
intensidad, un marco adecuado para la relación y la reciprocidad. 

RELACIONES Y RECONOCIMIENTOS. LA FRONTERA EN LA 
RETAGUARDIA 

Los franceses abandonaron definitivamente el suroeste en agosto de 1812. La 
guerra continuaba, pero la frontera perdía a partir de entonces el protagonismo que 
había venido ostentando desde principios de 1810 por su posicionamiento en la 
vanguardia de la lucha. El nuevo contexto, menos apremiante desde el punto de vista 
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defensivo, generaba un cuadro de prioridades diferente. La interconexión entre ambos 
márgenes del Guadiana se vería también alterada de una u otra forma, aunque en 
ningún caso sin romper drásticamente con los modos de relación abiertos en los años 
precedentes. Entre otras cuestiones, comenzaba el reconocimiento mutuo, o cuando 
menos la visualización y rédito social del mismo, a la labor conjunta desarrollada entre 
los agentes de uno y otro Estado, cuya mayor proyección se había alcanzado, como 
hemos señalado, durante los años de presencia francesa en la zona.   

Por ejemplo, el Consejo de Regencia otorgaba en noviembre de 1812 la Cruz 
Supernumeraria de la Orden de Carlos III a José Joaquín Alvares, teniente capitán de la 
armada real y comandante de la escuadrilla portuguesa del Guadiana, en virtud a los 
buenos servicios que tenía hechos a favor de la causa de España. También resulta 
significativa la nota de recomendación del Juez de fora de la Villa de Alcoutim, pasada 
desde la delegación española a Miguel Pereira Forjaz con fecha de 14 de noviembre de 
1813, “por los buenos servicios prestados a las tropas Españolas”. Por su parte, José 
Morales Gallego, miembro de la Junta Suprema de Sevilla desde su creación y figura 
fundamental durante su exilio ayamontino, había sido distinguido en los primeros 
tiempos de la guerra con el hábito de la Orden de Cristo portuguesa por los servicios 
prestados como miembro de la citada Junta durante el levantamiento del Algarve y de 
otros enclaves lusos. Con todo, sería en el año 1814 cuando, siendo jefe superior 
político de la provincia de Sevilla, encabezaba sus escritos públicos con la expresión 
“caballero de la Orden de Cristo en Portugal”. Y a mediados de 1814 se concedía a 
Antonio José de Vasconcelos, Gobernador de Vila Real de Santo Antonio, la Cruz 
Supernumeraria de la Real Orden de Carlos III por los servicios hechos a favor de la 
nación española. 

No parece en cambio que esta fuese la situación predominante fuera de los 
espacios fronterizos. En parte porque al margen de éstos, en los que la relación se 
venía estableciendo en primera persona y resultaba perfectamente reconocible la 
procedencia de cada actor, en otros escenarios en cambio la actuación portuguesa 
había quedado eclipsada, particularmente en los últimos tiempos de la guerra, por su 
conjunta conducción con los británicos, situación que llevaba en ocasiones a un 
reconocimiento expreso de los segundos en detrimento de los propios lusos. Estas son 
las circunstancias que en última instancia debieron mover a Miguel Pereira Forjaz, 
encargado portugués de los negocios extranjeros, denunciar en mayo de 1814 ante 
Joaquín Severino Gomes que “tenho observado com bastante sentimento que em 
todas as funções publicas que tem tido lugar em Valença, e mesmo em Madrid, de que 
fazem menção as Gazetas Espanholas, se trata somente de bandeiras e emblemas de 
Espanha e Inglaterra, como das unicas Potencias Alliadas na Peninsula”.  
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Ahora bien, más allá de la continuidad de las conexiones en los ámbitos político 
y militar y de sus consiguientes reconocimientos y distinciones oficiales, las relaciones 
entre el resto de actores y la movilización hacia el otro margen del Guadiana 
continuaron activándose en aquella fase última del conflicto. Entre otros, en un 
terreno que no estaba precisamente vinculado de forma directa con la presencia y 
amenaza francesa como era el de la deserción y el tránsito hacia el otro país. 

En fin, no se agotan en estas líneas ni los modelos de relación interfronteriza ni 
los ejemplos susceptibles de considerar. En todo caso, más allá de las cuestiones 
concretas, lo que ha quedado suficientemente acreditado es que a partir de 1808 se 
abrieron líneas de conexión entre ambos márgenes de la raya que afectaron a los 
distintos agentes sociales adscritos a la misma, los cuales, lejos de comportamientos 
uniformes, desarrollaron actuaciones heterogéneas y diferenciadas ya fuesen de orden 
grupal o individual. En definitiva, las relaciones fronterizas no resultaron, como no 
podía ser de otra manera, ni lineales ni unidireccionales, sino que, en función de los 
distintos contextos que surgieron a lo largo de toda la coyuntura, mostraron diferentes 
ritmos y contornos, y estuvieron salpicadas en no pocas ocasiones de fricciones y 
controversias. En cualquier caso, esas interacciones rayanas resultaron finalmente 
capitales y reportaron, como reconocieron sus mismos protagonistas, incuestionables 
beneficios a la causa común, aunque bien es cierto que su memoria posterior se 
situaba finalmente en un terreno muy distinto.  
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é estudar o conjunto de retábulos existentes na vila 
de Castro Marim e, a partir desse estudo, perceber o modo como a arte retabular se 
manifestou e evoluiu no extremo oriental da região algarvia. Com esse objetivo em 
mente, antes de mais, será fundamental levar a cabo uma contextualização na qual se 
procurará explicar em traços gerais o que é um retábulo, que tipo de retábulos existem 
e como estes equipamentos litúrgicos se adaptaram e evoluíram perante o 
desenvolvimento de distintos formulários artísticos. De seguida   será feita uma breve 
inventariação dos exemplares mais relevantes existentes na freguesia de Castro 
Marim, descrevendo-os e referindo o que se sabe acerca da sua cronologia, dos 
responsáveis pela encomenda e da respetiva execução. 
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INTRODUÇÃO 

O termo retábulo, que deriva do latim retro tabula (por detrás da mesa) designa um 
conjunto de equipamentos com expressão arquitetónica que se colocavam por detrás 
de uma mesa de altar e que desempenhavam um importante papel litúrgico, servindo 
como suporte de pinturas com sentido didático, de imagens de culto e inclusive das 
alfaias no interior das quais se expunha, em ocasiões especiais, o Santíssimo 
Sacramento. De notar, nesse âmbito, que até ao Concílio Vaticano II (1961-1965) os 
sacerdotes diziam a missa de costas para os fiéis, sobre as mesas de altar e de frente 
para os retábulos, circunstância que valorizava ainda mais o seu papel na liturgia.  

No caso português, a maior parte dos retábulos foram construídos em madeira 
entalhada, pintada, dourada ou marmoreada (consoante a época e formulário artístico 
em uso), ainda que se conheçam também exemplares em cantaria, em gesso e 
inclusive em prata. Em termos formais, um retábulo é geralmente constituído por 
embasamento (que pode incluir banco e sotobanco), corpo, entablamento e ático. 
Para além disso, ao analisar um retábulo é também preciso ter em conta outros 
fatores tais como o tipo de planta (reta, convexa ou côncava, o que se afere a partir da 
posição das colunas em relação umas às outras), o número de tramos, que se 
determina a partir do número de colunas ou pilastras que se constituem como eixos 
verticais, e ainda o número de corpos, que se determina a partir do número de 
entablamentos que, neste âmbito, funcionam como eixos horizontais. Em relação às 
tipologias de natureza funcional, os retábulos podem ser classificados como didáticos, 
eucarísticos, relicários ou simplesmente devocionais, neste caso a um ou a mais 
temas.49    

Ao analisar a execução de um retábulo é importante procurar identificar os vários 
intervenientes nesse processo, designadamente o responsável pela encomenda 
(Ordens religiosas, clero secular, particulares, padroeiros de capelas, comissões 
fabriqueiras ou confrarias), o responsável pelo risco, isto é, quem concebia o projeto 
(ainda que, note-se, o responsável pelo risco não era necessariamente o entalhador 
que executava o retábulo, podendo inclusive ser um profissional de outras artes, por 
exemplo um arquiteto, um pintor ou até um mestre azulejador), e o entalhador, o 
profissional que conduzia a obra de entalhe e executava a obra. Sublinhe-se, apesar de 
ser concebido de forma integral, como peça única, o retábulo era executado em partes 
separadas que só depois eram ensambladas in situ pelo ensamblador, o profissional 
que assentava todos os elementos de modo a obter o retábulo. Por último, o retábulo 
podia ser pintado, dourado (o processo de douramento consistia na aplicação de folha 

1 Cf. Francisco LAMEIRA, “O retábulo em Portugal – das origens ao declínio”, in Promontoria 

Monográfica História da Arte 01, 2005.  
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de ouro sobre a madeira) ou, em alternativa, marmoreado, conforme a época, 
processos que eram conduzidos por um outro tipo de profissionais, os 
pintores-douradores.2 

 Como sucedia noutras modalidades, também na arte da talha a adoção de novos 
formulários artísticos ocorria de forma cíclica, ainda que a divulgação e aplicação 
desses diferentes formulários se processasse geralmente de modo desigual, surgindo 
nos grandes centros de produção artística, sobretudo na Corte, e divulgando-se 
gradualmente pelas regiões mais periféricas. Particularmente no que diz respeito à 
região algarvia, é possível identificar as seguintes conjunturas artísticas, cada uma 
caraterizada pela aplicação de um formulário distinto e por uma cronologia específica: 
o Tardomedieval (de finais do século XV ao 1º quartel do XVI), o Renascimento (no 2º e
3º quartel da centúria de Quinhentos), o Maneirismo (do início da década de 70 do
século XVI ao princípio da década de 70 da centúria seguinte), o Barroco, a partir de
1671 até à década de 50 de Setecentos, o Rococó, entre meados do século XVIII e
1789, o Neoclássico, grosso modo entre 1789 e 1816, e um período de decadência da
arte do entalhe e de indefinição de modelos marcado pelos intitulados revivalismos.
Como é óbvio, os limites cronológicos eram sempre subjetivos já que, tal como sucedia
no todo nacional, também em território algarvio as conjunturas artísticas começavam
por ser ensaiadas nos centros urbanos, sobretudo em povoações do litoral como
Tavira, Faro, Lagos e Portimão, sendo mais demorada a aplicação nos locais mais
remotos do interior. 3

A ARQUITETURA RETABULAR EM CASTRO MARIM 

Note-se, o presente exercício historiográfico não tem um caráter exaustivo, desde logo 
porque nele não se incluem exemplares revivalistas e de inferior qualidade artística 
executados na 2ª metade do século XIX e no século XX. Ainda assim, foi possível arrolar 
um total de oito retábulos que pelo seu interesse histórico-artístico serão alvo de 
análise no âmbito deste estudo. Nesse sentido, antes de mais será fundamental referir 
os edifícios religiosos nos quais se localizam estes retábulos, a saber: a antiga igreja da 
Santa Casa da Misericórdia, no interior do castelo medieval; a matriz de Nossa Senhora 
dos Mártires, templo extramuros que assume as funções de matriz da vila após o 
terramoto de 1755; a ermida de São Sebastião, no limite ocidental da povoação e na 
qual se acha hoje instalada a Irmandade da Misericórdia; a capela de Santa Luzia, 
inserida no tecido urbano da vila e originalmente designada com a invocação do 

2 Cf. Idem, Ibidem.   
3 Cf. Francisco LAMEIRA, A Talha no Algarve durante o Antigo Regime, 2000. 
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Calvário; a ermida de Santo António; a pequena capela de Nossa Senhora das 
Fontinhas, a pouca distância da atual matriz; e a ermida de São Bartolomeu, templo 
rural situado a alguns quilómetros a ocidente da vila de Castro Marim. Para completar 
o conjunto dos edifícios que existiram na vila faltaria indicar a antiga matriz de
Santiago, que se erguia no interior das muralhas medievais e foi destruída na
sequência do terramoto de 1755, e a ermida de São Sebastião, profanada em meados
do século XVII para se construir um forte no âmbito da Guerra da Restauração (1640-
1668).

RETÁBULO QUINHENTISTA DA ANTIGA IGREJA DA 
MISERICÓRDIA 

Situada no interior do castelo medieval, a antiga igreja da Misericórdia de Castro 
Marim remonta ao século XVI. Ainda que a maior parte do espólio deste templo se 
tenha perdido, fruto do abandono a que a igreja esteve votada durante décadas, no 
interior do recuperado edifício de culto expõe-se parte do que foi o primitivo retábulo 
da capela-mor, exemplar devocional datável de finais da centúria de Quinhentos (ou 
do início da centúria seguinte) e executado segundo um formulário de inspiração 
tratadística, do qual sobrevive aquilo que foi o corpo principal do retábulo, com três 
tramos separados por dois pares de colunas da ordem jónica com fuste liso e 
decoradas com caneluras, sendo o tramo central ocupado por nicho e os laterais por 
painéis pintados com motivos de raiz erudita do tipo grutescos. O remate é composto 
por entablamento com friso ornamentado com almofadas retangulares e óvulos e uma 
cornija denticulada. Sobre este elemento terá assentado um segundo corpo ou, o que 
parece mais exequível, um ático (provavelmente em forma de frontão triangular). 
Exibe ainda vestígios de pintura polícroma, mas é possível que tenha sido dourado.  
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Atendendo à especificidade do templo em que se acha, esta peça foi seguramente 
encomendada pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim. Apesar 
de se desconhecer a identidade do responsável pelo risco e pela obra de entalhe, 
tendo em conta a qualidade do desenho e da execução tudo indica tratar-se da obra 
de um profissional familiarizado com os cânones da arquitetura clássica, parecendo até 
admissível que tenha sido encomendado num dos grandes centros de produção 
artística da região, por exemplo em Tavira, ou, atendendo à proximidade da fronteira, 
porventura na vizinha Andaluzia (hipótese de certa maneira reforçada pelo uso de 
colunas candelabro no portal axial desta igreja, elementos pouco comuns em Portugal 
mas bastante usadas na arquitetura andaluza do renascimento).        

Não obstante o seu avançado estado de deterioração, este retábulo assume especial 
interesse para o conjunto retabular do Algarve por ser um dos mais antigos 
exemplares que subsistem na região. 

RETÁBULO PINTADO DA IGREJA DA ERMIDA DE SÃO SEBASTIÃO 
(ATUAL MISERICÓRDIA) 

Trata-se de um invulgar exemplo de retábulo pintado na parede, o único desse tipo 
identificado no conjunto em análise e um dos poucos conhecidos na região do Algarve, 
provavelmente contemporâneo da construção da ermida, ou seja, datável da década 
de 50 do século XVII. De facto, ao que tudo indica, esta pintura a simular um retábulo, 

Fig. 1. Reconstituição do aspeto original do corpo principal do retábulo da capela-
mor da antiga igreja da Misericórdia de Castro Marim. 

Marco Sousa Santos / 2015 
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terá sido executada para suprir as necessidades da ermida enquanto não existiam 
condições para se construir um retábulo propriamente dito, prática relativamente 
comum no sul do país (onde não é invulgar que por detrás dos retábulos de talha, 
ocultas sob a cal, se descubram pintadas na parede imagens e composições 
arquitetónicas a simular retábulos). Do ponto de vista arquitetónico, este retábulo 
pintado é constituído por um único corpo com três tramos definidos por dois pares de 
colunas torsas com o terço inferior diferenciado e capitéis da ordem coríntia. O tramo 
central é ocupado por um nicho pouco profundo no qual hoje se exibe a imagem do 
primitivo padroeiro da Casa (São Sebastião), enquanto os tramos laterais são 
preenchidos por representações pictóricas de São João Evangelista (do lado do 
Evangelho) e de São Marcos (do lado da Epístola), figuras que neste caso são 
identificáveis a partir dos atributos que lhe estão associados, respetivamente a Águia e 
o Leão. Este exemplar de retábulo fingido conta com entablamento e ático constituído
por frontão triangular com remate cortado e preenchido por peanha com urna. Em
relação à policromia, trata-se de uma composição em que predominam os tons de
ocre e também os vermelhos.

O mais provável é que tenha sido encomendado pela confraria que administrava a 
ermida. Apesar de não se conhecer a identidade de quem riscou e pintou este retábulo 
fingido, tudo indica que foi alguém com conhecimentos arquitetónicos e alguma 
técnica de desenho, como se depreende do equilíbrio da composição e do eficaz efeito 
visual que a mesma alcança.  

Fig. 2. Retábulo pintado da ermida de São Sebastião de Castro 
Marim (atual Misericórdia), datável de meados do século XVII. 

Marco Sousa Santos / 2015 
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RETÁBULO DA CAPELA-MOR DA ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO 

Exemplar em madeira entalhada e policromada provavelmente datável de finais do 
século XVII, ou das primeiras décadas do século XVIII, com acrescentos posteriores. 
Apesar de originalmente se tratar de um retábulo de planta plana, um corpo e três 
tramos, delimitados por dois pares de colunas torsas com capitéis de inspiração 
coríntia, em data que não é possível precisar (talvez no final da centúria de Setecentos) 
foram acrescentados ao nível do corpo, nas ilhargas, e na zona do ático, painéis 
entalhados com enrolamentos vegetalistas semelhantes aos utilizados no formulário 
artístico barroco, cuja aplicação parece ter tido como principal objetivo cobrir a 
totalidade da parede testeira da capela-mor. Em relação à policromia, neste retábulo é 
possível encontrar a aplicação de pintura simples (nos elementos de cronologia mais 
recente) e também de pintura a imitar pedraria (nos elementos mais antigos). 

O mais provável é que a execução desta peça tenha resultado de uma encomenda feita 
pela confraria que administrava o templo. Ainda que o retábulo original possa ter sido 
desenhado e executado por uma oficina de entalhadores, o aspeto pouco canónico do 
desenho e do entalhe dos painéis acrescentados posteriormente denota a mão de um 
artista local, pouco familiarizado com arte do entalhe e com o formulário artístico que 
procurou reproduzir.  

Em relação às duas capelas laterais que se abrem no corpo desta ermida, que hoje em 
dia não dispõem de retábulos propriamente ditos, merecem ainda assim destaque os 
elementos entalhados executados segundo o formulário artístico barroco, datáveis de 
meados do século XVIII, que revestem a frontaria dos respetivos arcos, constituídos 
por enrolamentos vegetalistas simétricos rematados ao centro por cartelas e Coroa 
fechada. Ao contrário dos enrolamentos acrescentados no retábulo da capela-mor, os 
elementos entalhados que revestem os arcos das capelas laterais exibem uma 
qualidade de desenho e de entalhe superior, pelo que terão sido executados por um 
profissional mais experiente e talvez encomendados num dos grandes centros de 
produção artística da região, nos quais estavam sediadas as principais oficinas de 
entalhe. Apesar de em época que não é possível precisar estes elementos terem sido 
pintados de dourado (de modo a imitar o douramento com folha de ouro), em algumas 
zonas é ainda possível identificar pintura marmoreada a imitar pedraria.  
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RETÁBULO DA CAPELA DE SANTA LUZIA 

Exemplar devocional a um só tema em madeira entalhada, dourada, policromada (em 
tons de verde) e marmoreada, datável da 2ª metade do século XVIII (entre c. 1751 e 
1789), constituído por um corpo com um só tramo definido por um par de pilastras, 
com entablamento e ático constituído por concheados assimétricos que enquadram 
pequeno painel envidraçado (em cuja o interior se guarda uma gravura pintada com 
representação de Santa Constância) e rematado por cruz. Apesar de não se saber 
quem encomendou, riscou, executou e depois pintou/dourou este exemplar, a 
qualidade de alguns dos seus elementos, sobretudo do ático, sugere tratar-se de uma 
peça executada por um entalhador experiente.   

RETÁBULO DA ERMIDA DE SÃO BARTOLOMEU 

Exemplar devocional a um tema em madeira entalhada, dourada, policromada (em 
tons de vermelho) e também marmoreada (em tons de azul), com planta plana, 
datável da 1ª metade do século XVIII e executado segundo o formulário barroco. É 
constituído por banco, corpo único com três tramos definidos por dois pares de 
pilastras compósitas, assentes sobre mísulas, e entablamento contínuo. O tramo 

Fig. 3. Pormenor do ático do retábulo da capela de Santa Luzia, em 
castro Marim, datável da 2ª metade do século XVIII. 

Marco Sousa Santos / 2015 
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central é totalmente preenchido por nicho com moldura de concheados simétricos no 
qual se expõe, sobre peanha, uma imagem do padroeiro (São Bartolomeu). Os tramos 
laterais apresentam-se decorados com cartelas e nas ilhargas apresentam ainda 
elementos entalhados e enrolamentos acânticos que se prolongam do banco até ao 
entablamento. Não se sabe quem foi o responsável pela encomenda, nem se conhece 
a identidade de quem fez o risco ou a obra de entalhe deste retábulo, mas a qualidade 
do desenho e da execução indica tratar-se de uma peça feita por uma oficina de 
entalhe experimentada e conhecedora dos cânones do formulário artístico barroco.   

          RETÁBULOS DO TRANSEPTO DA MATRIZ DE NOSSA 
SENHORA DOS MÁRTIRES 

Não obstante o facto de a igreja de Nossa Senhora dos Mártires (templo de origem 
quinhentista que após 1755 vai assumir as funções de matriz da vila) ter sido 
praticamente destruída por um incêndio no início da década de 60 do século XX, na 
altura as chamas terão afetado sobretudo a capela-mor e a nave, poupando os braços 
do transepto em cujas extremidades se localizam dois retábulos devocionais a um 
tema em madeira entalhada e marmoreada datáveis das primeiras décadas da centúria 

Fig. 4. Retábulo da ermida de São Bartolomeu, nos arredores de 
Castro Marim, datável da 1ª metade do século XVIII. 

Marco Sousa Santos / 2015 
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de Oitocentos fabricados segundo o formulário neoclássico que são os únicos 
exemplares retabulares que sobreviveram ao referido incêndio.   

O retábulo do lado do Evangelho, de planta ligeiramente convexa, é constituído por 
banco, corpo único com um só tramo, sendo este delimitado por dois pares de colunas 
de fuste liso com capitéis coríntios, entablamento contínuo e ático constituído por um 
par de colunas idênticas às do corpo, mas de menor escala, que enquadram um óculo 
aberto na parede da igreja. O retábulo do lado da Epístola, de planta plana, é também 
constituído por banco, corpo único com um só tramo, sendo este delimitado por dois 
pares de colunas de fuste liso com capitéis coríntios, entablamento contínuo e ático 
constituído por um par de pilastras que, tal como no exemplar que fronteiro, 
enquadram um óculo com funções de iluminação. 

Apesar de não se conhecer a identidade dos responsáveis pela encomenda destes dois 
exemplares, ou a da pessoa que os riscou, tudo indica que o projeto foi concebido e 
executado por alguém familiarizado com os princípios da arquitetura neoclássica. Não 
obstante, tendo em conta aspetos pouco canónicos da composição, sobretudo no que 
diz respeita ao tipo de planta, forma do entablamento e do ático, tudo indica que (ao 
contrário do que se verifica em relação à maioria dos retábulos neoclássicos do 
Algarve) estas duas peças não foram riscadas nem os seus projetos revistos por 
Francisco Xavier Fabri (1761-1817), arquiteto bolonhês que durante o período em que 
o arcebispo-bispo D. Francisco Gomes do Avelar esteve à frente da diocese algarvia,
entre 1789 e 1816, controlou todas as obras diretamente relacionadas com o culto e
zelou pela sua fidelidade aos modelos do neoclassicismo italiano.

RETÁBULO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS FONTINHAS 

Pequeno retábulo devocional ou oratório em madeira entalhada e pintada datável do 
século XIX e colocado na parede testeira da capela (oratório) de Nossa Senhora das 
Fontinhas, junto à base da escadaria que liga a praça do município ao adro da matriz 
de Nossa Senhora dos Mártires. Por não ter sido executado segundo os cânones de 
qualquer formulário artístico, constitui um tipo híbrido classificável como revivalista. É 
constituído por nicho envidraçado com banco, corpo único de um só tramo e 
entablamento de formato conopial rematado por florões em talha. No interior do 
nicho, exteriormente rematado por um anagrama de Maria, guarda-se uma imagem de 
roca de Nossa Senhora com o Menino ao colo. De notar que a mesa de altar deste 
retábulo parece ser um antigo ático de outro retábulo reaproveitado, (pelo tipo de 
ornamentos datável da 2ª metade do século XVIII), em cujo caso pode tratar-se, por 
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exemplo, de um elemento sobrevivente de algum retábulo parcialmente destruído no 
incêndio da matriz.     

NOTAS FINAIS 

Apesar de atualmente dispor de um conjunto relativamente reduzido de retábulos, 
circunstância porventura explicável com a vocação militar desta praça de fronteira e 
com a necessidade de direcionar o grosso das verbas disponíveis para as obras de 
fortificação, a vila de Castro Marim conta ainda assim com exemplares representativos 
da principais conjunturas artísticas utilizadas em Portugal entre os finais do século XVI 
e as primeiras décadas do XIX e inclusive alguns que, pela sua antiguidade e/ou 
invulgaridade, merecem destaque no seio da retabulística da região. Assim, não 
obstante a pequena dimensão do mercado artístico castro-marinense, cujas 
necessidades religiosas podiam facilmente ser supridas pelos principais centros de 
produção artística da região, ou até pelos da vizinha província da Andaluzia, e nunca 
justificaram o estabelecimento de uma oficina de entalhe na vila, nem por isso os seus 
templos deixaram de se equipar com esse tipo estrutura de caracter monumental.  
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RESUMO 

O estudo do povoamento romano no actual território de Vila Real de Santo António é 
o principal objectivo deste artigo. Compreender a dinâmica evolutiva de um
predominante mundo rural e explicar os vários ritmos de ocupação assentes num
comércio entre províncias são os desafios que se colocam para reconhecer o papel
deste mundo rural no sul da Lusitânia. Para a região do Algarve dispomos de
cartografia e bibliografia muito completa para o período romano, tornando
imagináveis os principais elementos caracterizadores do povoamento. Porém, a
exploração agrícola e o fomento turístico provocaram a destruição de imensos
vestígios dificultando a investigação arqueológica. Na tentativa de obter um melhor
conhecimento da realidade, decidimos realizar visitas ao terreno para relocalizar sítios
já identificados, e ao mesmo tempo, proceder aos trabalhos de prospecção
arqueológica na convicção de poder encontrar dados novos. Na realização do
PROSP.VRSA, foram recolhidos materiais arqueológicos que foram estudados e
enquadrados no âmbito desta investigação.

Palavras-Chave: Povoamento romano; Paisagem rural romana; Alto Império; Sul da 
Lusitânia; Vila Real de Santo António; Algarve; 
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COMENTÁRIO INTRODUTÓRIO 

O povoamento romano no concelho de Vila Real de Santo António é um tema que 
tenho vindo a desenvolver desde a minha formação académica e que culminou na 
minha tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
em 2012.  

O principal objectivo desta investigação é compreender a dinâmica evolutiva de um 
predominante mundo rural. Isto é, perceber de que modo estes núcleos rurais se 
comportaram durante época romana indicando explicações para os vários ritmos de 
ocupação. Continuamente, numa perspectiva mais económica, crendo que o comércio 
assentava numa complexa rede de trocas comerciais à escala interprovincial, também 
pretendo reconhecer o papel deste mundo rural no sul da Lusitânia. 

Este trabalho tem como limites físicos e administrativos o actual concelho de Vila Real 
de Santo António, mas na realidade estes elementos acabam por ter pouca 
importância na verdadeira leitura do povoamento romano nesta região. Assim, o 
leitor, rapidamente compreenderá que há uma clara necessidade de recorrer a dados 
obtidos, anos após anos, em variadíssimas investigações históricas e arqueológicas que 
permitem um enquadramento mais completo. 
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São vários os autores antigos com referências geográficas, históricas e etnográficas 
sobre a região do Algarve, e, por isso, uma abordagem a estas fontes é, cada vez mais, 
um aspecto incontornável da investigação arqueológica. A obra de Estrabão, surge 
como uma das maiores fontes escritas da Antiguidade. 

Em Estrabão, conseguimos perceber o importante comércio marítimo e fluvial 
existente numa “(…) região extremamente próspera; e porque produz todas as coisas e 
em grande quantidade esta prosperidade é duplicada pela exportação; porque o que 
sobra dos produtos vende-se facilmente dado o grande número de navios mercantes. 
Isto torna-se possível graças aos rios e também aos estuários que, como já se disse, 
parecem rios e como rios são navegáveis, não só com barcos pequenos, mas também 
com barcos grandes, desde o mar até às cidades do interior, porque é plana em grande 
extensão toda a costa entre o Cabo Sagrado e as Colunas.” (Estrabón, 2007, III, 2, 4). 

Por outro lado existe também a produção de “…trigo, muito vinho e azeite não tanto 
(…) é abundante em carnes e peixes sazonados, não só aqui, mas no resto do litoral, 
depois das Colunas, em nada inferiores…, (…) Abundam as indústrias de salga de peixe, 
que produzem salmouras tão boas como as pínticas.” (Idem, III, 2, 6). 

No que à exploração mineira diz respeito, Estrabão afirma que “…com efeito, nem 
ouro, nem prata, cobre ou ferro, em nenhuma parte da terra, nem de tanto nem de 
tão bom se falou até agora (Idem. III, 2, 8). 

As populações indígenas conhecedoras da “…natureza da região, e sabendo que os 
esteiros podem servir para o mesmo que os rios, construíram as suas cidades e 
povoados nas suas margens, como o fazem nas ribeiras dos rios.” (Idem, III, 2, 16). 

No seguimento da reorganização territorial de Augusto, o Algarve foi integrado na 
província da Lusitânia. Sendo, a Sul, o Anas (Guadiana) o elemento delimitador da 
fronteira com a província Bética, tal como referem Pompónio Mela e Plínio-o-Velho 
(Garcia y Bellido, 1947, p. 35 e 71-84; Mela, III, 1). 

Neste sentido, projectamos pois, que, de facto, e apesar do limite físico, existiriam 
ligações entre a Lusitânia e a Bética, mas, as diferenças entre os territórios não 
deixaram de ser evidentes. A Ocidente, encontrava-se uma região com núcleos 
urbanos plenamente integrados no mundo Mediterrânico, mas sem grande 
administração romana. A Oriente, uma Bética que registava uma intensa produtividade 
e exportação agrícola, e que teve muitos centros urbanos distinguidos ainda durante o 
período republicano.  
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METODOLOGIA 

Natural da cidade de Tavira, Estácio da Veiga torna-se pioneiro dos trabalhos 
arqueológicos, em toda a região do Algarve, e, nomeadamente, do próprio concelho 
de Vila Real de Santo António. No final do século XIX, preparou o projecto de quatro 
volumes, “Antiguidades Monumentaes do Algarve” (Veiga, 1886, 1887, 1889, 1891), 
onde reúne um vasto inventário de bens arqueológicos, desde o paleolítico até à época 
medieval. 

Posteriormente, a maior parte dos dados obtidos nos sítios romanos do Algarve, foram 
publicados por sua bisneta, Maria Luísa Estácio da Veiga dos Santos, na obra 
“Arqueologia romana do Algarve”, num esforço de inventariar todas as estações 
romanas com vestígios arqueológicos e bibliografia para a região (Santos, 1971-72). 

Na emergência do século XX, é José Leite de Vasconcelos que revela especial interesse 
por terras algarvias, com trabalhos de arqueologia, etnografia, linguística ou 
numismática (Vasconcelos, 1899-1900). 

Já nos anos 80, no “Portugal Romano” de Jorge de Alarcão, encontramos referências 
ao fragmento da via litoral que ligaria Baesuri até Lacobriga (Lagos), assinalando os 
principais vestígios encontrados nas villae e cidades algarvias. (Alarcão, 1983) 

É de novo J. de Alarcão que publica “Roman Portugal”, uma síntese sobre os sítios 
romanos conhecidos, com destaque para “Gazeteer III. Évora, Lagos and Faro”, 
destinado aos territórios a sul de Portugal (Alarcão, 1988a). 

Paralelamente, o mesmo autor elabora “O domínio romano em Portugal”, onde 
aborda questões político-administrativas, económicas e culturais para a época romana 
(Alarcão, 1988b).  

Apesar da desilusão aquando das visitas de campo aos sítios identificados, o inventário 
e a cartografia acabam por ser fulcrais, quer na base de dados Endovélico, quer na 
gestão patrimonial e territorial. 

Em Vila Real de Santo António, destaca-se o trabalho sobre a Carta do Património na 
zona de Cacela, desenvolvido pela Doutora Cristina Garcia. Este trabalho é uma 
tentativa de compilar todo o património arqueológico existente no concelho, onde se 
tentou revisitar e referenciar os sítios identificados por Estácio da Veiga e apresentar 
outros identificados durante os trabalhos de prospecção levados a cabo durante a 
realização da Carta (Garcia, 2008). 
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No esforço de adquirir um maior conhecimento da realidade, tomei como base a 
realização de visitas ao terreno para reconhecer os sítios já identificados, e ao mesmo 
tempo, proceder aos trabalhos de prospecção arqueológica na convicção de poder 
encontrar algo novo.  

Na realização do PROSP.VRSA, no ano de 2010, a metodologia adoptada para estes 
trabalhos de prospecção baseou-se numa prévia pesquisa bibliográfica e documental, 
de modo a obter um conhecimento do património arqueológico no concelho de Vila 
Real de Santo António. 

Os trabalhos de prospecção arqueológica incidiram sobre a totalidade dos sítios 
identificados, para a época romana, e cuja localização se encontra minimamente 
assinalada. A metodologia empregue assentou no princípio de uma equipa de quatro 
pessoas, que prospectaram, de modo sistemático, áreas previamente definidas e 
delimitadas por referências paisagísticas visíveis no terreno (ex. muros, caminhos, 
marcos de propriedades, linhas de água, etc.). Cada área foi prospectada em fiadas 
paralelas ou entrecruzadas, possibilitando a entreajuda nos momentos de registo do 
novos sítios arqueológicos. 

Todas as novas ocorrências arqueológicas foram alvo de registo em fichas descritivas 
realizadas para o efeito e acompanhadas de documentação fotográfica e/ou gráfica. 
No inventário geral das novas ocorrências arqueológicas, foram utilizadas “fichas tipo”, 
preenchidas tendo em consideração as opções definidas na lista Thesaurus, de modo a 
poder facilitar a sua inclusão na base de dados Endovélico. 

Quis que este registo fosse o mais objectivo possível, e, como tal, foi criada uma ficha 
de campo em papel impresso e pronta a ser utilizada no terreno. A ficha de campo foi 
constituída por um conjunto de campos, que foram preenchidos e que são tidos como 
essenciais para que o registo de um sítio arqueológico seja adequado. Com o 
preenchimento de campos como: designação do local e localização administrativa; 
localização geográfica; enquadramento geomorfológico e ambiental; descrição dos 
vestígios; classificação cronológica e tipológica do sítio; outras observações adicionais. 

A nomenclatura dos novos sítios arqueológicos descobertos no decorrer dos trabalhos 
de prospecção foi atribuída em função da toponímia local, tendo-se procurado evitar a 
repetição de designações já presentes na base de dados Endovélico e para as quais 
existe já um Código Nacional de Sítio (CNS). Deste modo, sempre que a toponímia de 
determinado sítio coincidia com o nome já atribuído a um registo arqueológico 
anterior optou-se por manter a designação atribuindo-se, no entanto, uma numeração 
sequencial, de modo a que as diversas ocorrências pudessem ser facilmente 
distinguíveis. Todos os monumentos e sítios cujo inventário resultou do presente 
levantamento foram devidamente georreferenciados. No que se refere ao material de 
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diagnóstico recolhido na superfície do terreno prospectado, este foi alvo de lavagem, 
etiquetado com referência à sua proveniência e devidamente acondicionado em 
contentores, tendo sido entregue, para depósito, no Centro de Investigação e 
Informação do Património de Cacela, da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 
António. 

A recolha de artefactos à superfície durante a prospecção foi selectiva, tendo sido 
recolhidos apenas os que a equipa considerou como mais importantes no que diz 
respeito à cronologia e funcionalidades dos sítios. 

No que ao estudo do povoamento romano diz respeito, optou-se pela atribuição de 
categoria villa, quinta e casal agrícola aos sítios habitacionais, presentes no concelho 
de Vila Real de Santo António, respeitando o tamanho, importância e extensão dos 
vestígios materiais à superfície, seguindo de perto as propostas que, sobre a ocupação 
rural, Jorge de Alarcão tem vindo a propor (1998). 

O espólio estudado para a vila romana de Cacela-a-velha / Quinta do Muro, é 
proveniente de dois contextos: - No primeiro caso, trata-se de um conjunto de 
materiais recolhidos à superfície pelo Sr. José Medeiros. De referir que dentro de um 
enorme conjunto de materiais recolhidos no local e entregues, por José Medeiros, no 
Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC) no concelho Vila 
Real de Santo António, somente foi possível identificar um saco de materiais, 
totalmente selado e com menção a Quinta do Muro e o ano de 1982 (QM82); - No 
segundo caso, o conjunto de materiais arqueológicos introduzidos na investigação é 
derivado de sondagens arqueológicas realizadas na Habitação 20 da aldeia de Cacela 
Velha, terreno que outrora correspondeu ao sítio arqueológico identificado como 
Cacela-a-Velha / Quinta do Muro, antiga villa romana. O conjunto de materiais 
cerâmicos (Hab.20) encontra-se depositado no CIIPC e foi disponibilizado para esta 
investigação com intuito de dar um novo contributo ao sítio através dos dados 
proporcionados.  

O espólio analisado para a villa romana da Manta Rota, é proveniente também de dois 
contextos: - O primeiro grupo trata-se de mais um conjunto de materiais recolhidos à 
superfície pelo Sr. José Medeiros. Mais uma vez, de referir que, dentro de um grande 
conjunto de materiais recolhidos e entregues no CIIPC de Vila Real de Santo António, 
também só foi possível identificar um saco de materiais, perfeitamente selado e com 
alusão a Manta Rota e o ano de 1982 (MR82). Numa conversa com José Medeiros a 
origem do saco de materiais foi confirmada, tendo o próprio explicado que este saco 
seria uma tentativa de inventariar os materiais recolhidos; - O segundo grupo trata-se 
de um conjunto de materiais (MR/Prosp.10) recolhidos à superfície nos mesmos 
terrenos da villa da Manta Rota, durante os trabalhos de prospecção arqueológica 
efectuados no ano de 2010.  
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A classificação dos materiais cerâmicos teve por base as principais tipologias de 
referência em cada categoria, procurando-se analisar as diferentes tipologias e os seus 
fabricos. Os vários fabricos de ânforas foram descritos e tentou-se relacioná-los com as 
áreas de produção conhecidas. 

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO: UM TERRITÓRIO ENTRE OS 
CENTROS URBANOS DE BAESURI E BALSA 

As primeiras referências de explorações arqueológicas desenvolvidas em Castro Marim 
pertencem a Estácio da Veiga, século XIX, no decorrer da Carta Arqueológica do 
Algarve. Para o período romano, assinala-se os achados isolados de sepulturas, a 
referência a monumentos epigráficos ou locais com manchas de cerâmicas de 
construção, ânforas e terra sigillata (Santos 1971-1972). 

Ainda no século XIX, foi J. L. Vasconcelos que reconheceu o achado significativo de um 
forno de ânforas, no sítio dos Olhos S. Bartolomeu de Castro Marim (Vasconcelos, 
1898, p. 329-336). Os trabalhos de investigação revelaram que o forno terá produzido 
ânforas Dressel 14 de variante tardia durante o Alto Império (Maia, 1979, p. 141-151; 
Fabião, 2004, p. 400-401), assim como Almagro 51c no Baixo-império (Alves, Diogo e 
Reiner, 1990, p.193-198).  

Nos anos 80, os trabalhos desenvolvidos por A. M. Arruda no castelo de Castro Marim 
permitiram perceber que a intensa ocupação medieval e moderna pouco afectaram os 
níveis que conservavam as estruturas e materiais arqueológicos de época romana 
(Arruda, 2002, p. 38). Os dados recolhidos durante as campanhas arqueológicas 
permitiram a elaboração de diferentes projectos de investigação sobre conjuntos 
cerâmicos pré-romanos (Arruda, 1997), cerâmica do tipo Kuass (Sousa, 2005), 
cerâmica de engobe vermelho (Freitas, 2005), cerâmica manual (Oliveira, 2006), 
ânforas de preparados piscícolas (Arruda et al., 2006), terra sigillata sudgálica (Viegas, 
2006b) e cerâmica campaniense, terra sigillata e ânforas (Viegas, 2009). 

Para A. M. Arruda e C. Pereira “ O Castelo de Castro Marim, tendo estado ocupado no 
século II a. C., aspecto que se depreende pela presença de uma ânfora greco-itálica, 
escassa Campaniense A e paredes finas, só na segunda metade do século I a. C., se 
romanizou definitivamente. Paralelamente, assiste-se à ocupação da área do Forte de 
S. Sebastião no século II a. C (meados da segunda metade do século II a. C.) e ao seu
posterior abandono, sendo que a área onde se encontrava o oppidum pré-romano, no
Castelo de Castro Marim, é que foi posteriormente objecto de integração do oppidum
estipendiário no quadro administrativo da Ulterior” (Arruda e Pereira, 2008).
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Na área do castelo de Castro Marim, pertencem ao período tardo republicano, um 
conjunto de muros e depósitos associados, que foram datados entre 50 e 30 a. C. Os 
conjuntos de materiais recuperados são provenientes de lixeiras e de níveis de 
ocupação, que forneceram um quadro do consumo alimentar e do uso de cerâmicas 
finas durante a segunda metade do século I a. C.  

A maioria dos recipientes republicanos presentes em Baesuri é oriunda da Ulterior, 
estando relacionados com o transporte de preparados piscícolas. A integração 
comercial, económica e cultural de Baesuri na região gaditana está ainda documentada 
pela presença de cerâmica comum de pastas claras, existindo potes e dolia, com 
função de armazenamento e transporte, almofarizes e alguidares para a preparação de 
alimentos e taças e jarros relacionadas com o serviço de consumo à mesa, para além 
de tampas e tigelas (Arruda, 2000; Sousa, 2005). 

Para o período Alto Imperial são escassos os níveis arqueológicos presentes no castelo 
de Castro Marim. Contudo os fragmentos de terra sigillata permitem verificar que o 
sítio permaneceu com uma grande actividade até ao momento do seu abandono, 
numa baliza cronológica compreendida entre os finais do século I e inícios do século II. 
Os produtos provenientes do norte de África não são conhecidos, o que marca o seu 
momento de abandono (Viegas, 2009, p. 487). 

Já no Baixo-império assiste-se à presença de cerâmicas tardias, mas que não 
testemunham uma ocupação continuada do sítio. A vizinha Bética continua a ser o 
principal centro exportador e as produções locais lusitanas estão ausentes, 
provocando alguma estranheza, quer pelo conhecimento do forno de produções de 
ânforas tardias nos Olhos de S. Bartolomeu de Castro Marim, quer pelo forno no sítio 
da Manta Rota que produziu durante o século I e no Baixo-império (Viegas, 2006a). A 
terra sigillata Clara A, C e D e a sigillata Luzente testemunham a ocupação esporádica 
do Castelo de Castro Marim, durante os séculos III a V d. C. 

Para justificar o abandono do castelo de Castro Marim temos que considerar que a 
ocupação romana se manteve nas áreas periféricas do castelo. Mas a transferência do 
núcleo urbano para outro local menos elevado é uma hipótese que apresenta algumas 
reservas, pois nunca foram identificados vestígios. As alterações geológicas que podem 
ter modificado a configuração do porto de comunicação com Baesuri é outra 
possibilidade para justificar o súbito abandono desta área. A falta de água num local 
tão elevado, a perda de importância estratégica no controlo e escoamento dos metais 
pelo Guadiana, ou a proximidade da grande cidade de Balsa, também são hipóteses a 
colocar em questão (Viegas, 2009, p. 491-492). 
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No século II, Antonino(?) descreveu uma povoação entre duas importantes vias desta 
região. A primeira seria a que ligava as cidades de Balsa e Ossonoba, ao longo da costa. 
E a segunda via, per compendium, que ligava a Myrtilis (Mértola) e Pax Iulia (Beja), 
paralelamente ao rio Guadiana. 

Do povoamento rural em Castro Marim evidencia-se o local da Lezíria, cuja ocupação 
se centra nos meados do século I d. C. (Arruda e Dias, 1985), mas a presença de 
campaniense à superfície remete para o período republicano. Já os dados publicados 
por Helena Catarino apontam para uma ocupação continuada durante o período tardo 
romano até à época islâmica (1997-1998, p. 239). 

No interior do concelho de Castro Marim, estão identificados vários sítios classificados 
como casal, quinta, villa ou povoado defensivo, de época romana, com ocupação 
prolongada desde a segunda metade do século I, até à era islâmica, em casos como 
Alcaria das Amoreiras, Alcaria das Choças, Fornalha ou Pernadas (Catarino, 1997-1998, 
p. 209-252).

Assim, verifica-se que apesar de Baesuri ter perdido importância, toda a região de 
Castro Marim, regista um considerável dinamismo durante a ocupação romana do 
território que, a partir do século II, estaria sob domínio administrativo de Balsa 
(Viegas, 2009, p. 494). 

Entre os materiais de época romana recolhidos por Estácio da Veiga em Balsa, 
evidenciam-se as moedas, os pregos, anzóis e argolas de bronze, os alfinetes de osso, 
os unguentários de vidro, telhas e tijolos, mosaicos e estuques, além das “vasilhas e 
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taças de barro”, as “candeias”, as “louças com marca do seu fabricante”, as “louças 
ditas de Sagunto” (terra sigillata) e as ânforas (Santos, 1972). 

As referências à cidade de Balsa continuam na obra de J. L. Vasconcelos “As Religiões 
da Lusitânia”, que mencionou a presença de um circo em Balsa no século II 
(Vasconcelos, 1913, p. 180-182). 

Na década de 70, voltaram a realizar-se escavações arqueológicas na Torre d´Ares, sob 
direcção de Maria e Manuel Maia (1979). Mais tarde, V. Mantas abordou o sistema 
viário e organização política e económica de Balsa em época romana (Mantas, 1990, p. 
182-199; 1993, p. 515-537; 1997a, p. 283-309; 1997b, p. 310-325; 2003, p. 85-94).

Uma leitura geral das investigações permite perceber que o sítio teve uma ocupação 
que não é anterior ao século I a. C., como comprova a presença de duas formas de 
cerâmica campaniense B-óide. As paredes finas mais antigas apontam para o reinado 
de Augusto e a cerâmica comum da Bética concentra-se na segunda metade do século 
I d. C. (Nolen, 1994, p. 55-62, Est. 8 e 9). Sendo os finais do século VI, inícios do século 
VII, o período de abandono da cidade, com uma reocupação já no período islâmico a 
partir do século XII (Nolen e Catarino, 1994, p. 162). 

Recentemente, L. Fraga da Silva, pelo campo arqueológico de Tavira, desenvolveu um 
estudo sobre a topografia da área urbana de Balsa, recorrendo à fotografia aérea e 
cartas cadastrais, que permitiram a elaboração de mapas com a localização dos 
achados romanos na área da antiga cidade de Balsa (Silva, 2006; 2007). 

Apesar do esforço desenvolvido pouco se conhece acerca do urbanismo de Balsa, quer 
devido à destruição provocada pela intensa actividade agrícola, quer pelas 
movimentações de terra durante as construções empreendidas no século XX. De 
acrescentar também que as alterações naturais na linha da costa terão alterado a 
topografia do sítio. 

Mesmo que o topónimo indique uma origem pré-romana, a cidade de Balsa não 
apresenta uma ocupação anterior ao século I a. C. Portanto, o povoado pré-romano 
pode ter-se localizado em Tavira, onde existem abundantes vestígios da Idade do 
Ferro, e ter-se-á transferido para Torre d´Ares durante a primeira metade do século I a. 
C. (Arruda, 1999, p. 25; Arruda, 2003; Mantas, 1999, p. 138-139; 2003, p. 86; Maia,
2003, p. 59; Fabião, 2003).

O estudo dos materiais cerâmicos de C. Viegas, aponta para uma intensa actividade 
comercial durante o Alto Império. A presença de grandes quantidades de terra sigillata 
comprova o forte fluxo de importações a partir da segunda metade do século I. De 
referir a promoção municipal que a cidade terá recebido no período dos Flávios 
(Viegas, 2009; Nolen, 1994). 
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A epigrafia testemunha a presença de pessoas que ascendem a cargos públicos e que 
estavam envolvidas na construção ou restauro de edifícios públicos. Sendo, também, 
um bom indicador das constantes ligações entre populações de diferentes cidades 
(Viegas, 2009, p. 386). 

A partir do século I e II d.C., a cidade começou a abastecer-se de cerâmicas finas e 
ânforas em vários mercados. Além do Sul da Gália, a vizinha Bética torna-se um centro 
exportador bastante prezado, e, nos finais do século II, é o norte de África que ganha 
peso no abastecimento deste núcleo urbano.  

Os produtos alimentares transportados em ânforas, como os preparados piscícolas, o 
defrutum, o azeite ou o vinho, testemunham a proximidade geográfica com as regiões 
da vizinha Bética e o norte de África, assim como a notável localização que o porto de 
Balsa desempenhava. Registe-se o facto de toda a região do actual Algarve estar 
inserida na rota Atlântica que partia de Cádis passando pelos principais centros 
urbanos da Península Ibérica (Fabião, 1993-1994). 

No Baixo-império, os produtos do norte de África dominam os mercados algarvios 
como atestam as presenças contínuas de terra sigillata Clara A, C e D, durante o século 
III até aos finais do século VI e inícios do século VII d. C. É de assinalar a presença de 
algumas importações de sigillata Luzente da Gália, datadas do século III até ao século 
V. Mais tardias são também as produções de sigillata paleocristã e foceense tardia,
que apontam para uma cronologia do século IV até ao século VI d. C. (Viegas, 2009, p.
390-391).

Nesta época, os produtos alimentares importados da Bética continuam, mas os 
produtos de origem local/regional ganham um volume significativo, sobretudo, pela 
presença das ânforas Almagro 51c relacionadas com o transporte de produtos 
piscícolas (Viegas, 2009, p. 392). 

Apesar do intenso fluxo de importações tunisinas de sigillata Clara D até ao século VI, 
os contentores anfóricos de produtos alimentares sofrem um decréscimo e parecem 
não ir além do século V. Do mesmo modo que as ânforas Béticas se situam entre o 
século III e o V d. C. (Viegas, 2009, p. 393-394). 

Para a questão do povoamento rural na área de Balsa, é de salientar que nenhuma 
villa foi razoavelmente escavada, o que dificulta a compreensão da evolução da 
cidade. Sabemos que Pedras d´el Rei possuía uma intensa ocupação durante o Baixo-
império, e teria um papel importante nas explorações agro-pecuárias, nesta área do 
território algarvio (Viegas e Dinis, 2010). 



59 

RESULTADOS DA LEITURA DO POVOAMENTO ROMANO 

Na análise ao povoamento romano em Vila Real de Santo António, constatamos que 
existe uma preferência pela ocupação do solo no litoral e barrocal em detrimento da 
serra. 

Neste trabalho, nunca foi minha intenção colocar apenas pontos no mapa, mas sim 
extrair a melhor leitura sobre o povoamento romano, e a prospecção forneceu-nos 
dados superficiais descontextualizados, que, no entanto, foram a melhor ferramenta 
de que dispusemos para traçar o quadro geral de implantação humana no território. 

Foi intenção deste trabalho, avaliar as regularidades e os padrões repetidos no modelo 
de implantação dos sítios romanos e, ao mesmo tempo, analisar os vestígios materiais 
à superfície dos mesmos. Não dispondo de significativos dados sobre a cultura material 
que me permitisse avaliar todos os sítios, interessa-me registar que a leitura dos 
estabelecimentos romanos no actual concelho de Vila Real de Santo António fica 
marcada pela concepção de uma paisagem com estratégias de implantação de grandes 
pontos de povoamento em terrenos abertos e visíveis, de fácil contacto terrestre ou 
marítimo, e perto de ricos solos agrícolas conjugados com a exploração marinha da 
zona costeira. No entanto, não devemos esquecer que esta paisagem rural deve ter 
sofrido constantes transformações ao longo do período romano. 

O espaço adstrito a cada cidade era constituído por vários núcleos de povoamento 
com funções rurais. A referência habitual de villa não pode, de forma alguma, ser o 
único termo para englobar e identificar todos os espaços que constituíam o mundo 
rural de época romana.  

A villa é, irreversivelmente, um local de exploração rural de cariz senhorial, que 
emerge do conceito de grande propriedade com espaços de recepção, termas, jardins 
interiores, paredes estucadas e pintadas, vários pavimentos e mosaicos, esculturas, 
iconografias ou mesmo templos. Todavia, em contraste com este espaço urbano das 
villae, existia ainda a parte rústica formada por lagares, celeiros, adegas, armazéns, 
estábulos, currais, forjas, fornos ou teares (Fabião, 2006).  

Por outras palavras a villa é um espaço com infra-estruturas próprias para o 
desenvolvimento de actividades agro-pecuárias, e cuja dimensão não poderá ser 
equiparada à de uma cidade, mas é aceitável que muitas villae já possuíssem uma 
dimensão razoável, dada “…a presença de elementos tipicamente urbanos em meio 
rural…” (Fabião, 1997, p.374). 

A dimensão e riqueza da villae são o reflexo do poder económico e político do seu 
proprietário demonstrando que o mesmo deveria estar socialmente e culturalmente 
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integrado nas rotas comerciais da época. Enquanto que a dimensão económica é o 
espelho de uma boa exploração agrária, capaz de permitir auto-subsistência, com uma 
policultura capaz de poder exportar os seus produtos para outras regiões.  

Por outro lado, parece correcto sugerir que as áreas próximas dos grandes centros 
urbanos e a fácil circulação terrestre e marítima tenham possuído um papel 
determinante no desenvolvimento económico destas villae, em relação às áreas mais 
distantes e localizadas na periferia. E devo realçar a localização destas villae perto de 
cidades e de boas vias de comunicação com o objectivo de facilitar a circulação de 
gentes e produtos (Fabião, 2006). 

Outras realidades são evidentes no mundo rural romano, e não as podemos desprezar, 
uma vez que poderiam existir, à semelhança dos contextos alentejanos, pequenos 
casais agrícolas, quintas e mesmo barragens destinadas ao apoio das actividades 
agrícolas e de pastorícia, localizadas num vasto território explorado pelas próprias 
villae. No entanto, também nestes casos, muitas vezes não existe informação 
suficiente para que seja possível interpretar estruturas e estabelecer cronologias de 
ocupação. 

Em Vila Real de Santo António são distinguíveis as seguintes classes de habitat para o 
período romano: Villa, Quinta e Casal agrícola. 

A Villa, naturalmente, expressa a integração do seu proprietário no mundo urbano, 
que materializa na construção de estruturas e na obtenção de artefactos de luxo os 
comportamentos típicos de uma elite urbana, num espaço com características rurais, 
ficando a ideia de querer importar os hábitos citadinos para o campo. Note-se a 
padronização de implantação espacial da villa em áreas elevadas bem junto do litoral,
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com uma admirável visibilidade e próximas quer dos centros urbanos de Balsa e Baesuri, quer 
de boas vias de comunicação terrestres e fluviais, com o intuito de facilitar a deslocação e o 
escoamento de produtos. De destacar, também, a presença de cursos de água constantes nas 
suas vizinhanças, assim como a proximidade de terrenos com bons solos para a prática de 
agricultura extensiva e campos para a pastorícia (Carvalho, 1993, p. 276; Fabião. 1997). 
Localizada bem perto da linha costeira, a villa manifesta ainda uma vertente de exploração dos 
recursos marinhos, podendo mesmo existir a ideia de complementaridade com as práticas 
agrícolas (Fabião, 1997; 2000 e 2006). 

A Quinta é um ponto de povoamento intermédio que pode apresentar elementos presentes na 
villa, mas com a ruralidade da sua função mais acentuada e com uma menor capacidade de 
aquisição de artefactos luxosos. Assim, é um sítio que, por se localizar perto de solos 
apropriados para a prática da agricultura e pastorícia, e com cursos de água permanentes, 
pode associar-se a actividades de transformação e armazenamento de produtos agrícolas. Os 
dados registados indicam que poderíamos estar perante sítios com alguma dimensão e 
visibilidade na paisagem, e com autonomia na exploração agrícola, de tipo minifúndio, mas 
sem a capacidade económica e arquitectónica verificada nas grandes villae do litoral. Porém, 
isto não invalida a presença de materiais importados (terra sigillata e paredes finas), ou a 
presença de alguns elementos de maior qualidade como os mármores e os vidros.  

O Casal agrícola é o elemento do povoamento rural em que não é possível denotar qualquer 
arquitectura típica do mundo urbano, sendo a classe de sítio com maior representação, mas 
com grande padronização na implantação. De área reduzida, este sítio reflecte o cuidado de 
possuir uma boa visibilidade, normalmente em áreas planas ou no topo de elevações de cota 
baixa e perto de linhas de água. Os solos onde estão inseridos são férteis e podem estar 
relacionadas com o apoio às actividades agrícolas ou de pastoreio. 

Nesta leitura do povoamento rural, chamo ainda a atenção para as preocupações com o 
armazenamento e gestão de água que a barragem de Santa Rita parece testemunhar. De facto, 
teria como principal função o armazenamento de água que se destinava à prática do regadio 
de hortas e pomares localizadas nos terrenos envolventes. Não se conhecem núcleos 
habitacionais de maior relevo perto deste local, a não ser o casal agrícola do Cerro dos Barros, 
de ocupação tardia. 

O interesse romano pela região algarvia despertou, sobretudo, a partir do reinado de Augusto. 
Porém, o estabelecimento romano não foi um processo simples, tendo sido progressivo, e a 
existência de um povoamento pré-romano teve, certamente, uma forte influência na posterior 
ocupação.  

Naturalmente, que, para enquadrar um espaço rural que se desenvolve entre dois grandes 
centros urbanos, é necessário referir a dinâmica evolutiva apresentada pelas cidades de 
Baesuri e Balsa.  



63 

Quanto à primeira, sob o actual castelo de Castro Marim e Forte de São Sebastião, regista-se, 
primeiro, ocupações que remontam à Idade do Bronze, e, de seguida, toda uma continuidade 
até ao período republicano e durante o Alto Império (Arruda, 2005; Viegas, 2009; Arruda e 
Pereira, 2008). 

Relativamente à Balsa, é defendido uma transferência da urbe pré-romana de Tavira para os 
terrenos da Quinta de Torre de Ares e Quinta das Antas. Não sabemos quando foi este exacto 
momento, nem tão pouco a forma como se processou, mas as evidências materiais recolhidas 
em Torre d’Ares remetem para um início da ocupação romana do local apenas a partir do 
reinado de Augusto, talvez um pouco antes, o que não justifica o topónimo pré-romano. Por 
outro lado, a ocupação da actual cidade de Tavira durante a Idade do Ferro, a que poderia 
corresponder a designação Balsa, está muito bem documentada, ainda que continue sem 
explicação o aparente hiato ocupacional da região entre o século III a.C. e os meados/finais do 
século I a. C., época para a qual não existem quaisquer dados nem em Tavira nem em Torre 
d’Ares.  

A segunda metade do século I d.C., marcou um momento de grande desenvolvimento, e a via 
litoral que ligava Baesuri a Ossonoba foi certamente um elemento estruturante no 
povoamento romano desta região (Mantas, 1990; 1997b), tanto para os centros urbanos, 
como para todo o povoamento rural do território do concelho de Vila Real de Santo António. O 
marco miliário de Bias do Sul, em Olhão, datado da época de Júlio-Cláudio, demonstra todo o 
interesse romano nesta região e na estruturação deste importante eixo de comunicação.  

Outros factores marcam o desenvolvimento da região, tal como o importante papel que o sul 
da Península Ibérica teve na pacificação da região da Mauritânia. Com Cláudio o sul da 
Lusitânia e da Bética assumem posições relevantes no abastecimento dos contingentes 
militares presentes nas campanhas no norte de África.  

Por outro lado, a “rota Atlântica” tornou-se fundamental na dinâmica comercial interprovincial 
que levava os produtos alimentares da Bética até aos contingentes militares estacionados na 
Britannia, e que, naturalmente, influenciou profundamente toda a região do Algarve, 
podendo, nesse quadro explicar-se a presença de ânforas béticas nos contextos algarvios. 

A informação que conseguimos sintetizar com o estudo dos padrões e ritmos de importação de 
terra sigillata nas villae da Manta Rota e de Cacela-a-Velha/Quinta do Muro permite avançar 
que é durante o século I d. C. que as villae são abastecidas maioritariamente por produtos 
oriundos do Sul da Gália, assim como de outros provenientes da Hispânia, particularmente da 
região de Andújar, ou ainda nos mercados do norte de África, com o início das importações de 
sigillata clara A, perpetuando até pelo menos ao século VI e VII d. C. 

Por outro lado, a presença de ânforas béticas evidencia a continua dependência deste 
território da vizinha Bética, que se constitui como o mais destacado centro exportador de 
produtos alimentares para os mercados dos territórios algarvios em geral e de Vila Real de 
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Santo António, em particular. Aliás, nesta fase, a importação de preparados piscícolas béticos é 
uma realidade de tal forma bem estruturada que relega para um papel muito secundário a 
Lusitânia, o que se torna difícil de interpretar, tendo em conta que a produção de ânforas 
destinadas ao envase deste produtos é uma realidade bem conhecida no Algarve, a partir do 
século I d. C. 

Muitas têm sido as explicações avançadas para esta situação, mas a recorrente presença de 
ânforas béticas de preparados piscícolas no sul da Lusitânia, quando já existia produção 
local/regional na região do Algarve, poderá dever-se à proximidade geográfica e, 
consequentemente, à rápida inclusão nas rotas comerciais de Cádis, ou, também e 
principalmente, a algum tipo de especialização piscícola da região gaditana que não seria 
produzida na Lusitânia (Viegas, 2009, p. 582-583). 

Da região da Bética são ainda provenientes os produtos da uva (defrutum) e o azeite. Estes 
ocorrem em associação com os piscícolas nos naufrágios assinalados ao largo da costa, onde se 
associam ânforas provenientes da Bética costeira com os produtos com origem no vale do 
Guadalquivir (Arruda, Frade e Travassos, 1987, p. 125-131; Diogo e Cardoso, 2000, p. 67-79;).  

Ainda que as ânforas Haltern 70 confirmem a importação de vinho nas villae de Cacela-a-
Velha/Quinta do Muro e da Manta Rota não é de excluir que, nesta fase, já pudesse existir 
alguma produção local, de vinho ou mesmo azeite, associada às explorações agrícolas destas 
villae, tal como acontece com os produtos derivados do mar. 

Neste sentido, os recursos explorados por estas villae e como confere a sua própria 
implantação geográfica, centrariam o esforço numa complementaridade de uso da fertilidade 
agrícola que os bons solos permitiam e a expressiva exploração dos recursos marinhos que a 
boa posição costeira possibilitava. A existência de recursos mineiros no território do actual 
concelho de Alcoutim e as explorações nas áreas das minas de S. Domingos, em Mértola, são 
outro factor preponderante no desenvolvimento da região e poderá ajudar a explicar a 
abundância de grandes quantidades de escória detectados à superfície na villa da Manta Rota, 
durante os trabalhos de prospecção em 2010. 

Entre os finais do século I e os inícios do século II d. C., assiste-se ao abandono de Baesuri, 
provocando uma alteração do ordenamento político-administrativo no actual território de Vila 
Real de Santo António. E, deste modo, é possível que Balsa tenha assumido a jurisdição do 
antigo território de Baesuri.  

Sem recurso a escavações arqueológicas e, consequentemente aos dados que a estratigrafia 
produz, as fontes desta investigação centraram-se na síntese da informação existente para o 
concelho, nomeadamente na análise da implantação dos sítios no espaço e nas suas 
características observáveis à superfície, assim como no estudo de conjuntos cerâmicos 
provenientes de dois casos concretos, villae de Cacela-a-Velha/Quinta do Muro e da Manta 
Rota.  
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Procurei efectuar a melhor leitura possível e, do meu ponto de vista, a mais adequada, dentro 
de todas as adversidades e limitações que este tipo de dados encerra, para aquilo que foi o 
povoamento romano no concelho de Vila Real de Santo António. Foi a síntese possível com 
base no tipo e dados de que dispunha, estando certo que intervenções arqueológicas no 
terreno poderão vir a confirmar ou revogar as conclusões a que cheguei. Resta-me, pois, 
concluir, apelando para que novos trabalhos de escavação se concretizem, tornando possível 
uma análise mais detalha e aprofundada de uma realidade que, por ora, é ainda pouco 
tangível. 
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Para que o povo não padeça de fome. 

A gestão alimentar no período medieval cristão 

LUÍSA FERNANDA GUERREIRO MARTINS 

INVESTIGADORA DO CIDEHUS/UE E DO DIAITA/UC  
TÉCNICA SUPERIOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 
(IV Jornadas de História do Baixo Guadiana - I Sessão – 20 de Janeiro de 2017) 

Num território onde ainda não se tinha imposto uma hierarquia cavaleiresca sólida, as 
diferenças sociais não seriam demasiado evidentes, embora não deixassem de existir, 
especialmente entre os homens bons com poder económico que controlavam a administração 
local, e a restante população que dependia das suas decisões e capacidade de representação e 
negociação com o poder central. 

Havia a possibilidade da concentração de interesses de todos os grupos sociais através do 
debate nas reuniões camarárias onde, no paço, na praça ou no adro da igreja matriz se poderia 
defender interesses comuns, junto dos gestores locais: o alcaide (representante do poder 
central com poder militar), o corregedor (inspeccionava a aplicação da justiça, a eleição de 
vereadores e outros funcionários, o fornecimento e produção de bens, rendas e mão 
de obra)1, os vereadores e outros funcionários. Seria assim em Loulé como nos 
restantes municípios algarvios, onde os mesteirais asseguravam os bens necessários ao 
comércio interno e para fora do município, enquanto as restantes populações procuravam, 
na agricultura e na criação de gado, fornecer a vila dos alimentos necessários, postos à 
venda na praça “de dentro”, à excepção do trigo, sempre tão escasso nestas paragens. 

No contexto deste quadro social, político e administrativo registamos que uma das maiores 
preocupações dos homens responsáveis pela gestão dos municípios nos séculos XIV e XV era o 
fornecimento diário de alimentos às populações, para que não padecessem fome. De facto, a 
fome resultante de uma guerra, de uma epidemia ou de reduzidos conhecimentos técnicos 
poderia comprometer a sobrevivência de uma comunidade. Esta realidade era transversal às 
populações europeias, desde o Norte ao Sul, integrando-se aqui o fantasma da fome que se 
anunciava nos anos de 1384-1385, também no território português. 

As atas de vereação de Loulé, as mais antigas do país (1384), revelam-nos as instruções que o 
Mestre de Avis enviara para todas as vilas e cidades no sentido de que as populações 

1 Maria Helena Cruz Coelho &  Joaquim Romero Magalhães, O Poder Concelhio: das origens às cortes constituintes, Notas de 

História Social, Coimbra, CEFA- Centro de Estudos e Formação Autárquica, 2ª edição revista, 2008, pp.23-34.
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assegurassem a manutenção das edificações militares, junto das quais se deveriam proteger 
(entenda-se dentro das muralhas), assegurando também que os bens essenciais do quotidiano 
não faltassem em caso de cerco castelhano. Os documentos revelam-nos que aos moradores 
da vila de Loulé se pediu que juntassem dentro do recinto da muralha, toda a chamiça (lenha) 
necessária para fazer funcionar os fornos que existiam dentro das muralhas: “[…] Outrossi 
outorgaram que todos os que teei os fornos rendados dentro da vila que o traga cada 
hum duzentos carregos de chamiça […]”2 assim como cereais, vinho e outros alimentos: 
“Item outrosi acordarom que todos os que teei pam e vinhos e mantimentos nos 
arravaldes e nos termos que os tragam logo a cerca da vila […]”3, para além do sal, 
essencial para a alimentação e para a conservação dos alimentos: “[…] que faça logo viir 
todo sal que sta nas sainhas4 acerca da dicta vila per guisa que se inmigos veerem que o nom 
achem hi.[…]”5. Aos cuidados relativos a eventuais ataques castelhanos juntava-se a 
prevenção contra cercos que impedissem as populações de ter acesso aos meios de 
sobrevivência. Mas se este quadro se apresenta num período de risco de guerra, como 
seria o quotidiano na vila medieval louletana? 

A leitura das atas de vereação permite-nos constatar a existência de uma forte dinâmica social 
e política, onde o grupo dos homens bons, líderes administrativos e os restantes que 
participavam nas reuniões municipais geriam a distribuição dos alimentos junto das 
populações, num território que, pela localização geográfica e dimensão (desde o litoral à serra 
e centralizado no território algarvio), poderá espelhar o que se passaria nos restantes 
municípios algarvios, quer os de proximidade marítima, quer os do interior serrano.  

Na realidade, a informação é inexistente para eventuais receituários ou lista de produtos para 
ucharias. Desiluda-se quem espera uma descrição sobre como se comeria ou o que se comeria 
numa refeição. Esta documentação que analisámos permite-nos apenas um levantamento do 
que havia que assegurar, enquanto produção, não só para fornecimento e venda dentro dos 
muros da vila, como para fora dela. E a partir daí, numa tentativa de delineamento mais ou 
menos grosseiro e tosco de linhas descritivas, se conseguirá chegar a uma imagem de como se 
fornecia, por exemplo, o “pão” e a carne, numa vila medieval do Algarve. 

A população do território do Algarve consumiria mais carne do que os estudos nos têm 
revelado até agora. De facto, a Arqueobotânica também tem revelado que o consumo de 
carne seria significativo. O levantamento vocabular e o registo dos excertos dos documentos 
que analisámos mostram-nos a existência de uma economia que valorizava a criação de gado 
para venda da carne para consumo. A ideia de que apenas se consumiria carne dos animais 

2 Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 1999/2000, 
sessão de vereação de 09.01.1385-06.02.1385, p.27. 
3 Idem, sessão de vereação de 09.01.1385-06.02.1385, p.28. 
4 Pequenos tanques onde se guardava o sal que se trazia do litoral, da região do Ludo. 
5 Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 1999/2000, 
sessão de vereação de 09.01.1385, p.28.
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que já não prestavam para trabalhar não se aplica na realidade algarvia. Aqui, a criação é para 
venda no próprio município ou fora dele, e para consumo.  

No município louletano, onde se demarcavam grupos sociais que se dedicavam às artes e 
ofícios, teria de haver os que praticavam exclusivamente a agricultura e a criação de gado para 
poderem fornecer os que, na vila, compravam esses produtos. Os criadores de gado e os 
talhantes ficavam obrigados a fornecer a vila de carne, desde o Entrudo de um ano até à 
Páscoa do ano seguinte, como era o caso dos carniceiros Airas Fernandes e Vasco Rouco:  

“Como os carneceiros am a servir. […]Airas Fernandes e Vasco Rouco carneceiros e preitarom 
com eles como ouvesem de talhar a carne per esta guisa a vaca a três soldos e o carneiro a 
quatro soldos e a cabra e cabrom a II soldos IIII dinheiros e a ovelha pello foro da vaca […] E os 
dictos carneceiros diserom que eles talhariom desde dia de Pascoa ata Entrudo […] emquanto 
hum for a comprar o outro talhe e sirva o concelho […]”6.  

Os animais eram cortados e preparados no açougue e expostos na banca do próprio talho. Por 
exigência das populações, a sua venda (preços, qualidade e exposição para venda) estava 
sujeita a forte vigilância e regulamentação.  

As famílias teriam a possibilidade de criar os seus animais no quintal ou pequeno espaço da 
horta, especialmente aves ou uma ou outra rês: ovelha, cabra ou porco. Mas esses seriam para 
consumo próprio e, com sorte, poder-se-ia vender um animal ou outro, mais as aves e os ovos, 
no mercado ou a alguém mais endinheirado. Já a larga criação de animais – ovicaprinos e 
bovídeos – é uma preocupação do concelho. E deste rol fica de fora o porco, que muito 
provavelmente não seria alvo de procura generalizada, embora a sua criação no círculo 
familiar e em pequena monta esteja documentada7. Dos suínos se ouve também falar 
quando as pessoas se queixam de que os donos os deixavam soltos pela vila ou pelos 
campos, estragando as plantações e sementeiras, as canadas onde corria boa água. Ou quando 
os compradores não cristãos se queixavam dos talhantes que misturavam as carnes, entre as 
quais se contava a de porco8. 

Para além do cuidado a ter com a separação e reconhecimento das carnes colocadas à venda 
no talho, o açougueiro ficava também obrigado a um atendimento justo e igualitário. Exigência 
esta bastante peculiar quando o atendimento prioritário e com as peças de melhor qualidade 
estavam postuladas e reservadas aos cidadãos honrados, os mais possidentes e com 
poder político e legislativo9. Os louletanos menos “honrados” vão exigir em assembleia 
municipal que os carniceiros deixem de atender em primeiro lugar os filhos e 
mancebos dos mais 

6 Idem, sessão de vereação de 19.09.1395, p.64. 
7 Iria Gonçalves, “A alimentação” in História da Vida Privada em Portugal. A Idade Média, dir. José Mattoso e coord. Bernardo 
Vasconcelos e Sousa, Lisboa, Círculo de Leitores, 2010, pp.230-231. 
8 Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 
1999/2000, sessão de vereação de 17.11.1403, pp.146-147.
9 Iria Gonçalves, Op. Cit., p.236.
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poderosos que ali chegavam para serem logo atendidos e poderem escolher a melhor carne. 
Mas vamos encontrar um episódio que nos mostra que os possidentes continuavam a ter 
prioridade sobre a “arraia-miúda”, à excepção de quando o cliente era um elemento do clero. 
Esse, então, teria prioridade sobre todos os outros:  

“[…] Afomso Gonçallvez capellam de Santa Maria chegar ao açougue pidir carne ou pescado 
lhe dem logo posto que hi estem os bacios dos cavalleiros visto como há de hir aviar sua capella 
e missa e nom he razom hii seer detheudo”10.  

Ou seja, estariam para ser servidos os bacios ou cabazes dos cavaleiros, naturalmente 
prioritários mas, perante a premência dos afazeres do capelão, havia que ser atendido de 
imediato. O capelão tinha prioridade, os cavaleiros continuavam a ter exclusividade e só depois 
caberia à restante população ser atendida à vez. Parece-nos que as reclamações não deram 
resultado.  

Apesar destas questões sociais, a documentação revela uma generalização da convivência 
pacífica, onde se entrecruzavam representantes das três religiões – cristãos, muçulmanos e 
judeus –, não obstante estes últimos viverem em espaços próprios: a mouraria e a judiaria. Até 
ao édito de expulsão de 5 de dezembro de 1496, coexistiam no tecido urbano algarvio as 
comunidades do Livro e parece que havia respeito entre todos, numa ambiência cosmopolita 
que, à falta de clareza das fontes, não podemos dizer que fosse absolutamente pacífica ou que 
padecesse de picos de tensão social. O certo é que, com o domínio cristão e o surgimento dos 
espaços próprios para habitarem os mouros e os judeus, alguns direitos foram eliminados. 
Assim teria acontecido até determinada altura, com os talhos, quer na judiaria quer na 
mouraria, onde cada um, de acordo com a sua religião, poderia ter a certeza da pureza da 
carne que ia comprar.  

Sob a administração cristã, mouros e judeus passaram a ter de pagar imposto para ter açougue 
próprio. Ou então sujeitavam-se às carnes que eram colocadas à venda no talho municipal. O 
açougue seria um espaço determinante para que a comunidade pudesse cumprir com a 
exigência religiosa da pureza das carnes de animais mortos pelo seu próprio talhante judeu ou 
mouro, cumpridor de todo o ritual religioso. Mas quando ficaram impossibilitados de poder ter 
o seu próprio local de abate vão ficar mais atentos e fazer exigências aos homens da
governança local, para que pudessem, pelo menos, conhecer as carnes que eram colocadas à
venda pelo talhante cristão. Em Loulé, a comunidade judaica, mais do que a muçulmana,
porque teria mais poder económico e político na região, vai exigir que “[…] nenhum carneceiro
nem merchom nem outra pessoa que talhe pees de vacas e bois e toiros mesturada com a
carne que talhem nem cabeças das dictas reses nem lacoois nem hunhas de porcos e porcas.
[…]”11 ou seja, que os animais fossem colocados à venda inteiros, com suas cabeças e patas,

10 Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 
1999/2000, sessão de vereação de 1468, pp.199-200. 
11 Idem, sessão de vereação de 17.11.1403, pp.146-147.
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sem que as carnes se misturassem. Pelo menos, garantia-se a identificação da peça que se 
comprava.  

As referências totais que surgem numa mera contabilização dos vocábulos relacionados com as 
tipologias de animais e de carnes revelam-nos 65 referências nas atas de vereação que dizem 
respeito aos bovídeos, seguindo-se 31 referências aos ovicaprídeos, 16 aos suínos, 11 às aves e 
2 referências apenas aos coelhos. O que pode significar que a criação e distribuição de carne 
de bovídeos seria de facto uma preocupação dos homens da governança local. No entanto, 
essas referências revelam mais o cuidado para que se impedisse que os animais entrassem em 
campos cultivados sem os destruir, do que propriamente a gestão do fornecimento da carne 
na carniçaria da vila. Este cuidado surge muito claro num episódio registado na ata de 14 de 
abril de 1468. Neste caso, o criador João Adaez que estava obrigado a vender 300 carneiros a 
Diogo Afonso, carniceiro da vila, vendeu apenas 160, porque entretanto tinham morrido 30 e 
porque o próprio Diogo Afonso apenas lhe comprara aqueles 160. Por isso, Adaez pediu 
autorização ao conselho municipal para vender os restantes carneiros com que ficava onde 
bem lhe aprouvesse, uma vez que ficava a perder com o mau negócio. O conselho dividiu-se no 
parecer final. Se para uns ele era obrigado a vender ao carniceiro do concelho 300 ovelhas e 
por não o ter feito deveria pagar multa, para outros o facto de ele ter perdido primeiramente 
30 animais dos 300 que tinha criado, e depois o carniceiro lhe ter comprado apenas 160 e ter 
de ficar com 110 animais por sua conta, consideravam pois, que o criador tinha todo o direito 
de os vender. Não havendo acordo, o juiz colocou o caso à votação de todos os homens do 
conselho municipal, sendo que ganhou a facção que considerava que João Adaez poderia 
vender o gado onde quisesse, com 15 votos, contra os que consideravam que ele deveria ser 
multado, com 10 votos. E um dos vereadores, Fernão d’Ovanha afirmou mesmo que os 
animais que faltavam podiam ser colmatados com o fornecimento de carne de vaca “ que era 
a milhor carne pera a gente que o carneiro”12. Interessante observação para um curioso 
episódio que pode explicar que o costume maior seria o consumo da carne de carneiro 
mas que ia surgindo uma intenção dos gestores em fazer com que as populações se 
habituassem à carne de vaca. Poderemos ver aqui uma intenção política e religiosa? 

Outros alimentos que faziam parte do quadro das preocupações dos homens da vila e dos 
homens da governança eram o peixe (fornecimento, tipologia, preçário, qualidade e 
preferências culturais e religiosas), os hortofrutícolas (especialmente os figos que asseguravam 
a alimentação da população, serviam de moeda de troca e alimentavam o comércio externo 
com a Flandres), o azeite (a preocupação com a manutenção dos campos e o bom trabalho dos 
lagares, com honestidade e qualidade), o vinho (também na mesma esteira do azeite).  

Outro alimento que merece destaque neste estudo é o “pão” ou seja, o modo como se 
procedia ao fornecimento de cereais na vila e seu município para se impedir a fome das 

12 Idem, sessão de vereação de 14.04.1468, pp.201-202. 
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populações e as doenças. Já D. Afonso III, no foral13 que concedeu a Loulé, reteve para si e seus 
sucessores os fornos de pão, assim como os moinhos de Quarteira, pisões e azenhas, evitando que 
estas estruturas fossem controladas por privados. Se o norte da Europa recorria aos moinhos 
de vento para fazer transformar os cereais em farinha, o sul recorria às azenhas, junto a cursos de 
água. A riqueza da água e a existência de um ou dois açudes14 seriam suficientes para que à sua 
volta se fosse desenvolvendo fixação populacional.  

Quando não pertencia ao rei, a azenha seria propriedade de um nobre, conde ou duque que 
assalariava um moleiro ou lhe arrendava o espaço. E a água da ribeira onde se situava a azenha só 
poderia ser usada para rega quando o engenho não estivesse a funcionar. O “mouro” 
Azemete Louzeiro teve de pedir autorização ao concelho, entenda-se aos homens poderosos da 
vila, para que aos domingos, quando os cristãos - donos dos “moinhos”15 e os moleiros - 
estivessem parados, ele pudesse utilizar a água da ribeira para regar a sua horta16. 

Mas o moleiro, apertado entre a renda que tinha de pagar ao rei ou ao senhor e a escassez de 
trigo no território algarvio, tinha de tentar desviar alguma farinha ou cereal sempre que havia 
trabalho. Casos havia em que o moleiro, à porta fechada, juntava areia fina na farinha, antes de 
a fornecer ao cliente17. No caso de Loulé vamos encontrar uma queixa da população, 
reclamando que, quando entregavam grão aos moleiros, estes transformavam a matéria-prima em 
farinha nas suas “mós de braços” e devolviam a farinha em menor quantidade, 
relativamente à que tinham entregado em cereal. Para obviar estas situações, o conselho dos 
homens bons decidiu que todos teriam de pagar ao “moedor” três reais por alqueire de farinha que 
entregassem18.  

Outras medidas rigorosas para se poupar as populações do flagelo da fome eram as proibições 
para que os animais de criação (gado, aves e outros animais domésticos) se aproximassem dos 
campos semeados19 para não os destruíssem. Ainda, em períodos de escassez de cereais, os 

13 O foral, lei que rege a população de um concelho, estabelece também a forma de relação entre os gestores da 
administração pública do local e o rei. Apesar de tendencialmente centralizador, este documento coartava as arbitrariedades 
dos grandes senhores e homens-bons. No foral ficavam definidos os tributos e prestações de serviços, a fiscalidade do 
território, os direitos de propriedade privada, a funcionalidade hierárquica social. E através do foral, o rei assegurava também 
os seus rendimentos relativos a salinas, moinhos, azenhas, fornos, lagares, relego e padroados. 
14 Durante séculos, as azenhas ou açudes fizeram parte da paisagem rural humanizada dos lugares, aldeias e vilas portuguesas. 
A sua funcionalidade entranhou-se nos usos e costumes das populações, nas tradições populares festivas, na memória oral. 
Disso é testemunho o quadro de Amadeo de Souza Cardoso – “Canção d’açude, poema em cor” (1916; Museu Calouste 
Gulbenkian), exposto no Museu de Arte Contemporânea em Lisboa por ocasião da exposição dedicada ao pintor (Janeiro a 
Fevereiro de 2017) -, onde o pintor inscreveu: “Os moleiros deste açude adoram a virgem toda de branco. Os moleiros deste 
açude adoram a farinha”. 
15 Às azenhas também se chamava “açudes”, “moinhos” ou “moinhos de água”. 
16 Luísa Fernanda Guerreiro Martins, Contributos para a História da Alimentação Algarvia a partir das Atas de Vereação do 
Concelho de Loulé (1384-1488), Faro, Direção Regional de Cultura do Algarve, 2016, p.50.
17 Heinrich Eduard Jacob, 6000 Anos de Pão, Lisboa: Antígona, 2003, p.210.  
18 Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 
1999/2000, p.133, 23.06.1403. 
19 Estes cuidados generalizavam-se aos campos plantados com figueirais, vinhas ou outras árvores de fruta.
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camponeses estavam proibidos de alimentar os seus porcos de farelos para que 
fossem utilizados para a alimentação das pessoas20. 

Para além do processo de transformação do trigo em farinha, havia ainda que verificar, em 
espaço urbano, o local de venda do pão, os preços, quem o vendia e manuseava. Se os 
moleiros eram alvo da desconfiança dos fornecedores de cereais para transformação, as 
padeiras, que vendiam o pão nas padarias do concelho eram escolhidas criteriosamente. Se no 
fornecimento de carne o fator religioso se sobrepunha, aqui, também, a pureza do pão alvo ou 
“estremado” e quem o manuseava era motivo de grande preocupação por parte dos 
vereadores, oficiais e juiz geral. No caso de Loulé, vamos encontrar uma viúva, Maria Annes, 
que fora mulher rica e honrada e que se encontrava na pobreza, que recebeu um instrumento 
público, para se tornar “padeira franqueada” por dois motivos. O primeiro, “por o dicto logar 
ser mais onrado e as gentes stranheiras e homens onrados averem boo pam branco 
stremado e bem fecto de moo”21. O segundo, porque o concelho estava a conceder um lugar 
de honra e de poder do concelho a uma pessoa que também era considerada honrada. 
Não tendo que pagar impostos, ficava no entanto obrigada a amassar e a fazer bom pão alvo 
e bem feito, sob risco de ter de incorrer em coimas semelhantes às restantes padeiras 
da vila, caso não cumprisse com as suas obrigações. 

Os cereais eram transformados nos moinhos e azenhas, com a produção e o consumo a serem 
regulamentados por posturas municipais. O município de Loulé, à semelhança do que 
aconteceria também nos restantes municípios algarvios, importava cereal de outras regiões do 
país, nomeadamente das terras de Entre-Douro-e-Minho, Beiras, Estremadura e Alentejo 
quando não tinha de se recorrer a Castela e à Andaluzia.  

O ano de 1385 foi de significativa crise frumentária, registando-se situações em que a venda do 
pão atingia preços especulativos. Para tentar solucionar tão grande carestia, o tabelião 
Diego Rodriguez foi a Beja e a “Canpo d’Ourique pedir saca de pan per a dicta vila”22. Pelo seu 
lado, o conselho dos homens bons procedeu ao tabelamento do preço dos cereais e 
decretou que todo o cereal, nomeadamente o trigo, deveria ser vendido dentro do 
concelho e ficava interdita a sua venda para fora do seu território23. 

Outra medida radical decidida pelo conselho dos homens bons foi que todos os campos do 
almargem de Bilhas, onde predominavam excelentes terrenos agrícolas entre a zona serrana e 
litorânea do concelho, deixassem de cultivar ferragial para o gado cavalar e começassem a 
plantar trigo. O mesmo se decidiu para o campo da horta d’el Rei, junto à muralha da vila. Esta 
decisão chocou com o interesse da classe possidente, que não pretendia abdicar dos campos 

20 Luísa Fernanda Guerreiro Martins, Op. Cit., p.51. 
21 Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 
1999/2000, sessão de vereação de 05.05.1408, pp.192-193. 
22 Idem, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 1999/2000, sessão de vereação de 
09.01.1385-06.02.1385, p.27.
23 Luísa Fernanda Guerreiro Martins, Op. Cit., p.48.
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para alimento dos seus animais. Parece-nos porém que, a maioria dos homens bons do 
conselho conseguiram levar avante o seu intento porque podemos certificar que, em 1423 o 
campo de Bilhas já produzia o montante de 2 moios e 40 alqueires de trigo e 1 moio de 
cevada24. 

A acrescer à dificuldade em fornecer o trigo às populações, o município via-se ainda com a 
obrigação de fornecer o bispo e cabido de Silves, com 40 moios de trigo guardados no 
celeiro da vila25. 

Considerações finais 

No período medieval cristão, os homens bons, juízes, vereadores, oficiais e demais 
responsáveis pela administração das vilas e cidades algarvias preocupavam-se com o 
fornecimento de alimentos às suas populações para que estas não padecessem de fome. Um 
cuidado transversal a todos os municípios era o fornecimento de cereais, especialmente do 
trigo. Mas também a discussão sobre a distribuição da carne, do peixe e dos produtos 
hortofrutícolas vinha constantemente a lume nas reuniões de Câmara semanais. 

Uma preocupação transversal a todos os municípios era o fornecimento de cereais, 
especialmente do trigo, assim como a distribuição da carne, do peixe e de todos os outros 
hortofrutícolas (hortaliças, figos, uvas, azeitona, entre outros) que entrariam na dieta 
quotidiana e no comércio interno e externo. A produção, gestão e distribuição de cereais na 
Baixa Idade Média louletana revelam um panorama de constante carestia, especialmente do 
trigo, o mais procurado. A carne tinha de ser distribuída e colocada à venda praticamente todo 
o ano, não obstante os numerosos dias de abstinência que a religião católica obrigava os seus
fiéis. Já o peixe deveria ser posto à venda com maior quantidade e frequência nos períodos de
abstinência religiosa. Um aspeto comum a todos estes alimentos é o cuidado que o concelho
manifesta quanto à qualidade e manutenção dos produtos e a verificação das condições de
funcionamento dos lugares onde os produtos iam ser vendidos.

Estes cuidados dos gestores locais contemplavam também o combate à criminalidade 
económica que se registava frequentemente por parte dos oficiais e mesteirais no processo 
das transacções comerciais. Daí a vigilância dos almotacés relativamente ao funcionamento 
dos lagares, dos açougues, dos moinhos e azenhas – onde se transformava o trigo e outros 
cereais em farinha – e ainda, das padarias – onde se vendia o pão. Essa vigilância passava pela 

24 PT/AMLLE/CMLLE/E/A/01/Lv007, 1423-1425, Livro de Receita e Despesa do Procurador do Concelho de Loulé (46 fólios), 

fls.12,12v. Transcrição nossa. 
25 Actas de Vereação de Loulé, Século XV, Separata da Revista Al-‘Ulyã, nº 10, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2004, sessão 
de vereação de 02.07.1493, p.118.
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vistoria aos espaços para verificação da limpeza, da dimensão dos tanques dos lagares de 
azeite e de vinho, por exemplo, do bom funcionamento das azenhas, para além da 
vigilância relativamente aos processos de transformação da matéria-prima, das quantidades 
entradas e das transformadas. Havia ainda que controlar os preços, os pesos e as medidas.  

Os intermediários, especialmente os açougueiros, os moleiros e padeiras eram pessoas que 
estavam constantemente na mira dos fiscais e restantes administradores municipais, pela 
fama que tinham de tentar enganar os clientes. Outros intermediários famosos eram os 
regateiros e regateiras que tentavam monopolizar a venda do peixe ou da hortaliça26 para 
depois poderem aumentar os preços conforme lhes aprouvesse, fugindo muitas vezes à 
venda na praça para a fazer nas suas próprias casas, à revelia da administração local. Tudo 
era fiscalizado para se combater a fraude e garantir o fornecimento dos alimentos com 
qualidade e justeza.  

Outro aspeto que merece destaque neste estudo é o peso que os representantes da 
comunidade judaica e islâmica impunham sobre a tipologia dos alimentos que eram 
colocados à disposição dos povos, assim como a maneira como eram manuseados. Os lugares 
de venda, por exemplo o talho municipal, as azenhas e padarias, não estavam arrendados a 
judeus nem a mouros. Os lugares onde o pão, o azeite, o vinho, a carne e o peixe se 
vendiam, não seriam lugares que a administração central e local autorizasse o aforamento a 
não cristãos. Os judeus estavam cada vez mais restringidos às artes e ofícios: ferreiros, 
sapateiros, alfaiates, armeiros, boticários, tecelões, etc. e cada vez mais afastados 
dos ofícios que implicavam o manuseamento de alimentos. Talvez por isso 
percebamos que os judeus e mouros reivindicassem o cuidado na separação e 
identificação das carnes que se colocavam à venda no talho municipal, ou que o hortelão 
mouro, Azemete Louzeiro, tivesse pedido autorização para regar a sua horta ao domingo, 
quando a azenha, decerto explorada por um cristão, não estava em funcionamento, ou que os 
gestores municipais se preocupassem com a pureza e honradez da padeira. Aos mouros 
autorizava-se a agricultura, a pesca e muitas artes e ofícios, especialmente os mais 
“sujos” e de menor credibilidade social. 

Para além de ficarmos a conhecer a forma de gestão e distribuição dos alimentos nos 
municípios algarvios medievais percebemos a forma como os grupos socioculturais e religiosos 
se movimentavam no seio dos poderes locais e seus espaços. Ficamos também a conhecer a 
tipologia dos alimentos que os grupos sociais consumiam ao longo do ano e as exigências que 
faziam à volta da problemática do fornecimento dos bens.  

26 Os hortelãos, regateiras e vendedeiras da vila de Loulé queriam vender livremente a hortaliça pelo preço de um real ou 
meio real. Logo o juiz geral e vereadores decidiram por postura que o preço da hortaliça seria de 5 soldos e se fosse alguém 
apanhado a vender por outro preço, pagaria de multa 50 libras. Actas de Vereação de Loulé, Séculos XIV-XV, Separata da 
Revista Al-‘Ulyã, nº 7, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 1999/2000, sessão de vereação de 20.10.1403, p.144.
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Transparece, ainda, uma imagem de harmonia relacional entre as populações, de diferentes 
credos, sublinhando-se no entanto um episódio que espelha a vida das sociedades ao longo da 
história: a indignação dos mais pobres contra o clérigo que quer ser atendido em primeiro 
lugar, justificando-se com os seus afazeres, ou ainda a reclamação contra os criados e 
mancebos dos aristocratas que continuavam a querer ter um atendimento privilegiado na 
praça, no açougue ou na tenda do peixe.
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As representações cartográficas e iconográficas do 
Reino do Algarve dos finais do século XVIII, pelo 
engenheiro militar eborense José de Sande 
Vasconcelos.  

MANUEL ANTÓNIO CATARINO RATO  

EX. SUB-DIRECTOR ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR 
(IV Jornadas de História do Baixo Guadiana - III Sessão – 26 de Maio de 2017) 

"O litoral do Algarve nos finais do século XVIII e princípio do  
século XIX terá conhecido um desenvolvimento económico  
apreciável, que em parte vai recompor o tecido produtivo de um   
território que estagnara durante longos anos. Porque boa parte dos 
séculos XVII e XVIII fora tempo de arrastada rotina, sem   
mudança nem melhorias na produção ou na comercialização."  

 Joaquim Romero Magalhães 

RESUMO 

José de Sande Vasconcelos nasceu em Évora. Segundo o averbado na página 9 do Livro de 
Registo de Batismo n.º 23 (Registos Paroquiais de Santo Antão) foi batizado na igreja paroquial 
de Santo Antão em Évora, a 29 de Maio de 1738.  

Em 1756, ingressou na Academia Militar da Corte onde se formou em engenharia militar. Em 
1772, com a patente de Sargento mor de Infantaria com exercício de engenheiro, foi colocado 
no reino do Algarve. 
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José de Sande Vasconcelos é reconhecido pela significativa produção cartográfica do reino do 
Algarve, pela  participação ativa na edificação da vila pombalina de Vila Real de Santo António 
e pelo cargo de Lente responsável pela "Aula de Tavira".  

Em 27 de Novembro de 1808 foi sepultado na capela do Carmo, em Tavira. 

ENQUADRAMENTO HISTORIOGRÁFICO 

Decorria a segunda metade do reinado do rei D. João V  (1689-1750) quando em Évora, no seio 
de uma família da baixa nobreza de província, nasceu José de Sande Vasconcelos, aquele que 
foi o engenheiro militar e cartógrafo do Algarve dos finais do século XVIII. 

Finado o rei D. João V, sucedeu-lhe seu filho o rei D. José I. A cerimónia de coroação foi 
realizada a 7 de Setembro de 1750. O recém-aclamado rei escolheu para secretário de Estado, 
Sebastião José de Carvalho e Melo a quem foi confiando a governação do reino e concedidos 
títulos nobiliárquicos: primeiro o de conde de Oeiras e depois o de marquês de Pombal. 

Para pôr em prática o seu projeto de governação, Sebastião José de Carvalho e Melo 
enveredou por políticas que, à primeira vista, podem parecer antagónicas, mas que na 
realidade, se complementam, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento social e 
económico do reino. Políticas essas que são: por um lado, políticas de cariz mercantilista, 
baseadas no incremento, desenvolvimento e proteção das indústrias manufatureiras e a 
criação das companhias de Pernambuco e do Grão Pará e Maranhão no Brasil e, por outro 
lado, políticas fisiocratas como a criação da região demarcada do vinho do Porto, a primeira 
região vinícola demarcada do mundo e o reconhecimento e levantamento dos recursos 
endógenos de cada região dos territórios metropolitanos e ultramarinos.  

Estas políticas, consubstanciadas num ideal “iluminista”, tinham por finalidade a felicidade e o 
engrandecimento dos povos. Felicidade adquirida pelo esclarecimento, pela cultura e pelo 
conhecimento prático do desenvolvimento dos recursos humanos e materiais, a par da 
sustentabilidade social decorrente do poder divino atribuído à figura do rei absoluto. Contudo, 
o caso português é um caso paradigmático, uma vez que o secretário de Estado Sebastião José
de Carvalho e Melo, aquando do terramoto de Lisboa de 1 de Novembro de 1755, tomou
medidas tão assertivas que granjeou a admiração e confiança do rei D. José I. A pouco e pouco,
o rei foi transferindo uma parte muito significativa do poder que detinha enquanto rei
absoluto, para a figura do seu secretário de Estado, futuro marquês de Pombal, tornando-o o 
governante mais poderoso do reino.
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VIDA E OBRA DO ENGENHEIRO MILITAR JOSÉ DE SANDE 
VASCONCELOS (1738-1808) 

Contemporâneo de grandes cartógrafos espanhóis como D. Tomás López de Vargas Machuca 
(1730?-1802) e D. Vicente Tofiño de San Miguel (1732-1796), José de Sande Vasconcelos 
(1738-1808) foi um engenheiro militar português do Real Corpo de Engenheiros.  

Filho de Domingos Roiz [Rodrigues] Coelho e de D. Antónia Luísa da Silveira de Sande, José de 
Sande Vasconcelos era natural da cidade de Évora e foi batizado na Igreja Paroquial de Santo 
Antão no dia 29 de Maio de 1738, conforme consta na folha n.º 9 do "Livro de Registos de 
Baptismo (1738-03-09 a 1744-08-20)" da igreja paroquial de Santo Antão na cidade de Évora , 
depositado no Arquivo Distrital de Évora e que contém o seguinte averbamento: "Em os 29 
dias do mês de Maio de 1738, nesta paroquial igreja de S. Antão, batizei e pus os Santos Óleos 
a José, filho legítimo de Domingos Roiz Coelho, natural da Vila de São Tiago do Cacém e de D. 
Luísa Maria da Silveira e Sande  natural da Vila de Estremoz: foi padrinho o Reverendo Cónego 
João de Landim Sande e D. Maria Luiza [?] e por procuração [?] Coimbra o Reverendo Padre 
João [?]eira da Cunha, Capelão da Misericórdia [?]: em fé de que fiz este termo que assinei: 
dia, mês e ano supra. O P[ároco]José António de Menezes e Sousa". Contudo, o nome da mãe 
não está correto e o pároco, à margem do dito averbamento, escreveu o seguinte: "Declaro 
que sua mãe é D. Antónia Luísa da Silveira e Sande" e por baixo assinou "Sousa", o apelido do 
pároco José António de Menezes e Sousa que batizou José de Sande Vasconcelos. 

Os avós paternos do engenheiro militar eborense José de Sande Vasconcelos eram Francisco 
Pereira Vougado e D. Maria Ana da Silva Duarte e os avós maternos eram Francisco de Sousa 
da Fonseca e D. Isabel Eufrásia de Sande, sendo esta última, filha do Sargento-mor de 
Ordenanças de Estremoz, António Ferreira Pais e de sua mulher D. Catarina de Sande. 

A sua bisavó materna era filha de Nuno Vaz de Castelo Branco e de D. Isabel de Sande Vila 
Lobos, daí o apelido de Castelo Branco, já que a mãe de José de Sande Vasconcelos era 
igualmente conhecida por D. Antónia Castelo Branco. 

No dia 5 de Novembro de 1761 José de Sande Vasconcelos Castelo Branco contraiu 
matrimónio com D. Maria Joaquina de Ataíde e Melo, na igreja de Santa Catarina em Lisboa, 
conforme assento de casamento  assinado pelo padre-cura António Carlos de Oliveira e pelas 
duas testemunhas: Gregório da Silva Pombo e José António [?], respetivamente.  

O assento de casamento diz que José de Sande Vasconcelos Castelo Branco foi batizado na 
freguesia de Santo Antão, na cidade de Évora e era filho de Domingos Rodrigues Coelho e de D. 
Antónia Luísa da Silveira e Sande. 
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Segundo o mesmo assento de casamento, D. Laura Joaquina de Ataíde e Melo, cônjuge de José 
de Sande Vasconcelos Castelo Branco, foi batizada na freguesia de Santa Justa, em Lisboa e era 
filha do Capitão José Soares da Silva Carvalho e de D. Maria Joaquina de Ataíde e Melo. No 
entanto, em requerimentos apresentados por D. Laura Joaquina de Ataíde e Melo (na 
qualidade de viúva do Brigadeiro José de Sande Vasconcelos, que constam no processo 
individual  do militar, aparece identificada como Laura Joaquina de Melo Garcez Palha e no 
assento de óbito do seu defunto cônjuge, o Brigadeiro José de Sande Vasconcelos, surge como 
Laura de Sande. 

O casal não teve filhos biológicos e isso está bem patente no requerimento que o próprio 
Brigadeiro José de Sande Vasconcelos dirigiu ao Príncipe Regente para transferir de Cadete 
para Guarda-marinha um menino que tem sob proteção  onde se lê o seguinte: 

“…S.r todos os Brigadeiros tem M.çes postos, etc: ças p.ª si, sua molher, e f.os eu não as 
tenho né p.ª mim, nem p.ª m.ª molher, nem p.ª meos f.os que os não tenho. Parece que V. Alt. 
Real deve compadecerce do menino q’ tenho, já que o fez cadete, fazer-lhe a M.ce de Guarda 
marinha com o seu soldo, espero da bond.e e grandeza da Gentil Pessoa de V.Alt. Real me faça 
esta M.ce…”. 

De igual modo se verifica no Assento de Óbito de José de Sande Vasconcelos, em testamento 
que efetuou, sendo testamenteiros para além de sua mulher D. Laura de Sande, a “sua creada 
Luiza Maria e seu adjunto, o Sargento-Mor Gabriel José”. Não se faz qualquer referência à 
existência de filhos. 

A geração prosseguiu na irmã de José de Sande Vasconcelos Castelo Branco, D. Ana Joaquina 
de Sande e Vasconcelos que casou duas vezes: a primeira vez com Diogo Tinoco da Silva de 
quem teve um filho chamado Francisco Tinoco da Silva e a segunda vez com João Valentim 
Campos; não consta que houvesse filhos deste casamento. 

Do Terramoto de Lisboa - 1 Novembro 1755 - até à colocação no Algarve (1772) 

Para a prossecução dos seus ideais políticos, o marquês de Pombal fez-se rodear de apoiantes 
como D. Luís da Cunha Manuel ou frei Manuel do Cenáculo e de técnicos qualificados, 
detentores de um saber prático adquirido no terreno e consubstanciados numa aprendizagem 
teórica adquirida na Aula de Fortificação, Arquitetura e Desenho, donde saíram os engenheiros 
militares que foram preparados primeiramente por Luís Serrão Pimentel e, mais tarde, por 
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Manuel de Azevedo Fortes. São engenheiros militares como: Manuel da Maia, Eugénio dos 
Santos e Carlos Mardel que reconstroem Lisboa depois do Terramoto de 1 de Novembro de 
1755. 

Aquando do terramoto de Lisboa, o eborense José de Sande Vasconcelos encontrava-se a 
prestar serviço no Castelo de São Jorge, em Lisboa – conforme documento existente no 
Processo Individual do engenheiro militar que está depositado no Arquivo Histórico Militar em 
Lisboa e que diz o seguinte: “salvou a pólvora do Castelo de Lisboa na ocasião do Terramoto 
quase por entre o fogo”. 

Nessa mesma data, o engenheiro militar Manuel da Maia continuava no desempenho das 
funções de Guarda mor da Torre do Tombo  onde estavam depositados documentos: 
bibliográficos, cartográficos, iconográficos, memórias descritivas de projetos de fortificação, 
cartografia e arquitetura civil e militar, numa das torres do Castelo de São Jorge, em Lisboa (a 
Torre do Tombo). O acervo documental foi salvo pelo próprio Manuel da Maia, nesse fatídico 
dia do terramoto de Lisboa.   

Cinco meses após o terramoto de Lisboa, em 2 de Abril de 1756, José de Sande Vasconcelos 
ingressou na Academia Militar da Corte como discípulo de número, onde se formou em 
engenharia militar e, em 23 de Novembro de 1758 é promovido a Ajudante (tenente) de 
Infantaria com exercício de engenheiro. 

A 8 de Março de 1762 José de Sande Vasconcelos foi promovido a capitão de Infantaria com o 
exercício de engenheiro. Nesse ano, o rei de Espanha, Carlos III, ordena ao exército espanhol, 
comandado pelo marquês de Sarrea, a invasão de Portugal  no que ficou conhecido por 
“Guerra Fantástica”. Na sequência deste conflito, em 20 de Junho de 1762, a França declara 
guerra a Portugal. Nessa altura, a praça de Almeida estava a ser governada por Alexandre 
Palhares Coelho de Brito, oficial já idoso que não conseguiu travar a ofensiva espanhola 
apoiada pelos franceses, acabando por aceitar a capitulação, contrariando tanto as opiniões 
dos seus engenheiros militares como as ordens superiores. 

No Processo Individual de José de Sande Vasconcelos, depositado no Arquivo Histórico Militar, 
existe um requerimento onde o próprio, sendo capitão de Infantaria com o exercício de 
engenheiro a prestar serviço na praça de Almeida em 1762, diz não ter assinado a capitulação 
da praça de Almeida. 

É nesse documento que José de Sande Vasconcelos faz menção ao facto de, entre outros 
aspetos da sua prestação como engenheiro militar, ter cartografado lezírias e coutadas reais e 
ter participado no projeto da ponte de Benavente. E, no Magrebe,  ter ido a Mazagão – praça 
no Norte de África – aquando da evacuação dessa praça em 1769, por ordem do marquês de 
Pombal. No entanto, antes da colocação de José de Sande Vasconcelos no reino do Algarve, 
apenas conhecemos registos de projetos de engenharia em que participou sob as ordens do 
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engenheiro militar inglês ao serviço da coroa portuguesa; tenente coronel Guilherme Elsden, 
nomeadamente projetos relativos à fábrica da pólvora de Alcântara em Lisboa.  

Em 24 de Outubro de 1771, o então capitão José de Sande Vasconcelos é promovido a 
Sargento-Mor (Major) de Infantaria com exercício de engenheiro. 

COLOCAÇÃO DE JOSÉ DE SANDE VASCONCELOS NO REINO DO 
ALGARVE EM 1772 

Por "Aviso" de 5 de Junho de 1772 do secretário de Estado, D. Luís da Cunha Manuel, para D. 
Tomás da Silveira e Albuquerque Mexia, governador e capitão General do reino do Algarve 
(1765-1773), o sargento mor de Infantaria, com exercício de engenheiro, José de Sande 
Vasconcelos é colocado no reino do Algarve em substituição do sargento-mor de Infantaria 
com exercício de engenheiro, Romão José do Rego que havia de regressar à corte por motivos 
de saúde. 

A transferência não se deu de imediato, pelo que em Julho de 1773, Romão José do Rego ainda 
permanecia no reino do Algarve, conforme o prova a feitura do mapa intitulado: “Carta 
Topográfica das quatro léguas que jazem entre a Vila Nova de Portimão e Vila Nova de 
Monchique: com o alinhamento dos caminhos, que se devem abrir para a comunicação das 
ditas vilas – tirada por ordem do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. José Francisco da 
Costa, Armador Mor de Sua Majestade, Governador e Capitão General deste Reino do Algarve 
e executado pelos Sargentos Mores Romão José do Rego, José de Sande Vasconcelos e o 
Capitão José Carlos Mardel, aos 12 de Julho de 1773”. Escala [Ca. 1/14.000]; 1.200 braças = 
[18,8Cm].1 mapa: manuscrito, color; 66 x 185 cm. Direção de Infraestruturas do Exército, 
Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar; cota: 2196 – 1A – 15 – 20.  

Colocado no Algarve em 1772, José de Sande Vasconcelos cartografou o reino do Algarve dos 
finais do século XVIII em mapas de diferentes tipologias: mapas gerais, mapas hidrográficos, 
configurações geográficas e planos topográficos cadastrais, planos urbanos de cidades e vilas, 
projetos de pontes, de arquitetura militar e civil e ainda documentos iconográficos como as 
vistas de cidades e vilas e aspetos do quotidiano da vida urbana e rural em terras algarvias.  

No apoio à administração e governação do Algarve produziu ainda mapas estatísticos da 
população, das profissões, das embarcações e dos géneros produzidos no reino do Algarve, 
especialmente durante a governação do conde de Vale de Reis (1786-1795).  

O legado do engenheiro militar eborense José de Sande Vasconcelos, apresenta não só 
documentos da sua autoria mas também documentos realizados em coautoria com outros 
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engenheiros militares seus contemporâneos como Romão José do Rego, José Carlos Mardel 
e/ou com os seus discípulos da “Aula de Tavira”, sendo o mais significativo, o engenheiro 
militar algarvio Baltazar de Azevedo Coutinho, natural da cidade de Lagos. 

Como engenheiro militar no reino do Algarve, José de Sande Vasconcelos participou 
ativamente na edificação da vila pombalina de Vila Real de Santo António como está expressa 
no relatório que o próprio elaborou para ser enviado para Lisboa, dando conta do estado em 
que se encontravam as obras, as áreas edificadas e por edificar e que se constituem como 
peças gráficas que acompanharam o relatório. 

Como engenheiro militar e cartógrafo, José de Sande Vasconcelos elaborou documentos 
cartográficos como a “Carta topográfica das terras incultas, salgados e sapais do termo de Vila 
de Santo António de Arenilha (…) ano 1775 e a Carta topográfica dos baldios e terras incultas 
do termo da Vila de Cacela (…) ano 1775”. Todo este acervo documental constitui-se como 
património cartográfico de inquestionável valor histórico e patrimonial. Em 2013, a Direção 
Regional de Cultura do Algarve adquiriu três desenhos da sua autoria relativos ao local 
escolhido para a implantação de Vila Real de Santo António. 

AS CARTAS TOPOGRÁFICAS DOS TERMOS DE S. ANTÓNIO DE 
ARENILHA E CACELA - ESTUDO DE CASO 

Datadas do ano de 1775, as cartas topográficas dos termos de Cacela e de Santo António de 
Arenilha são da autoria do engenheiro militar eborense José de Sande Vasconcelos e foram 
elaboradas durante a governação de D. José Francisco da Costa e Sousa, armador mor, quando 
este desempenhava as funções de governador e capitão general do reino do Algarve, no 
período de 1773 a 1782. Atualmente, estão depositadas no Instituto Geográfico Português 
(IGeoP) e fazem parte do catálogo de cartas antigas (CA) com a identificação CA 261 para a de 
Cacela e CA 259 para a de Santo António de Arenilha. 

Estas cartas topográficas, cuja tipologia lhes foi atribuída pelo próprio autor nos títulos de cada 
um dos mapas referidos, são verdadeiros planos topográficos-cadastrais  relativos às terras 
incultas... dos termos de Cacela e Santo António de Arenilha. Os dois mapas, para além de se 
complementarem tematicamente, indicam a classificação das terras e a sua capacidade de 
produção, assim como o possível aumento de produtividade caso os seus usufrutuários as 
preparassem de modo a torná-las mais rentáveis. A identificação dos proprietários e enfiteutas 
das terras não foi esquecida, formando assim um verdadeiro cadastro da propriedade 
fundiária dos dois termos que, ainda nesse ano de 1775, se fundiram, dando lugar ao novo 
termo de Vila Real de Santo António. 



89 

As cartas topográficas dos termos de Cacela e de Santo António de Arenilha são de cariz 
fisiocrático. Aludindo a particularidades de tratamento das terras e do tipo de lavoura a 
praticar, apresentam a conceção iluminista da administração pombalina no que concerne ao 
desenvolvimento das potencialidades endógenas de cada região e, em particular do Algarve, 
no que ficou conhecido por "RESTAURAÇÃO DO ALGARVE". Designação iconicamente 
representada por José de Sande Vasconcelos no brasão desenhado no topo direito do "Mappa 
Rezumido da Entrada que o exmo. Senhor conde de Val de Reys mandou fazer a ill.ma pessoa 
do Ex.mo Senhor D. Joze Maria Bispo deste Reyno". 

"A Carta Topographica das Terras Incultas, Salgadas e Sapaes do Termo da V.ª de S. Antº. 
D'Arenilha..." (CA 259) é uma representação cartográfica do antigo termo de Santo António de 
Arenilha. Localizado na foz do rio Guadiana, confinava a norte e a oeste com o termo de Castro 
Marim e, tal como este, também pertencia à comarca de Tavira.  

Os limites administrativos do termo mantiveram-se praticamente inalterados com exceção do 
termo de Cacela que, ao ser extinto, acabou integrado no novo termo de Vila Real de Santo 
António, aumentando o seu espaço territorial. No entanto, a continuidade territorial do novo 
termo manteve-se interrompida pelo termo de Castro Marim, permitindo que este se 
estendesse para sul até ao mar, tal como nos dias de hoje.   

A  Carta topográfica dos baldios e terras incultas do termo da Vila de Cacela… de 1775, é na sua 
essência, uma carta topográfico-cadastral que representa uma «Parcela do levante algarvio, 
território com ligações históricas aos espaços mediterrânico e atlântico…» (Garcia, 2008: 12) 
onde José de Sande de Vasconcelos cartografou as três estruturas geomorfológicas do Algarve: 
a serra, o barrocal e a orla costeira.  

José de Sande Vasconcelos representou cartograficamente o termo da vila de Cacela, com a 
sua fortaleza abaluartada (infraestrutura de defesa adaptada às novas exigências decorrentes 
da evolução da artilharia) como resultado do processo de reconversão do antigo castelo da vila 
de Cacela, conforme a descreveu e cartografou: Alexandre Massai. 

Por decreto de 12 de Dezembro de 1775, do rei D. José I, o termo da vila de Cacela passou a 
integrar o termo de Vila Real de Santo António. 

O termo de Cacela, representado no mapa de José de Sande Vasconcelos, pertencia à comarca 
de Tavira, uma das três comarcas em que estava dividido administrativamente o reino do 
Algarve nos finais do século XVIII. Trata-se de um mapa de grande escala que contém 
“Explicações” dadas pelo autor, sobre a capacidade e uso dos solos agrícolas do termo, as 
potencialidade para a agricultura que têm ou podem vir a possuir, caso os proprietários 
fundiários: senhorios, donos e enfiteutas e os arrendatários das sesmarias e dos foros, as 
preparem para a produção cerealífera. Poder-se-á afirmar que dispõe de informação 
consentânea com o conceito iluminista de desenvolvimento dos recursos endógenos de cada 
região ou espaço territorial do reino, tanto metropolitano como ultramarino. 
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O mapa apresenta um cadastro da propriedade fundiária do termo de Cacela do último quartel 
do século XVIII. Na representação da “Serra”, que corresponde à parte mais setentrional, 
foram cartografados: o sítio da Alagoinha e as quatro sesmarias que, de nascente para poente, 
correspondem às sesmarias de: D. Rosa, Águeda Maria, Domingos Gonçalves e Domingos 
Pereira.  

Na opinião de Cristina Garcia “A divisão das sesmarias em foros diminuiu o número de baldios 
e pastos de tal forma que a Câmara se viu obrigada a limitar a pastagem de gado aos 
moradores de fora do termo. Observou-se ainda a redução brusca da área de floresta, cuja 
madeira continuava a ser transportada para fora do reino. A serra já apresentava problemas de 
erosão e fogos, além do risco de terramotos, frequentes naquele tempo” (Garcia, 2008: 33).  

Na carta topográfica (…) do termo da vila de Cacela, José de Sande Vasconcelos faz uma 
representação muito exígua da serra e o lugar de Santa Rita marca a transição da paisagem 
serrana para a paisagem típica do Baixo Algarve (Garcia, 2008: 18) que compreende o barrocal 
e o litoral. 

Neste mapa, José de Sande Vasconcelos identifica os seguintes sítios e quintas, enumerados de 
ocidente para oriente: sítio de Santa Rita, sítio da Nora, quinta da Nora, sítio do ribeiro do 
Junco, sítio do Bufu, sítio do Cordovil, sítio da Pedralva, sítio das Hortas, quinta dos religiosos 
Agostinhos, sítio do Muro – onde se localiza a vila de Cacela – Morgadinho, sítio da Coutada, 
sítio do Buraco, sítio da Manta Rota, quinta do governador da vila de S. António de Arenilha, 
desembargador João Leal da Gama, quinta do major de Cacela, quinta dos religiosos Paulistas 
aforada a Pedro da Costa Azedo, sítio da quinta da Fidalga, terra de Manuel da Costa Pinheiro e 
sítio da Lagoa em que uma parte pertence ao termo de Cacela e a outra ao termo de Castro 
Marim; também pertence a este último o sítio do Cabeço que confina com o termo da vila de 
S. António de Arenilha a nascente.

Os sítios, quintas e lugares contêm a identificação dos proprietários e dos arrendatários e 
ainda, informação sobre os moios de trigo que as terras produzem e podem vir a produzir 
consoante a qualidade da terra arável, também ela classificada consoante a sua qualidade e 
capacidade de produção. 

A carta topográfica dos baldios e terras incultas do termo de Cacela foi levantada 
topograficamente a partir de um “petipé” de 22 quadrados dispostos de ocidente para oriente 
e 11 quadrados iniciados a partir da linha de costa meridional, no sentido da serra algarvia 
situada na parte setentrional do termo.  

A área cartografada apresenta a configuração geométrica de um retângulo, onde a base é igual 
ao dobro da altura. Assim, o “petipé” da carta é composto por uma malha de 242 quadrados, 
em que cada quadrado mede 200 braças de lado e cada lado dos quadrados está subdividido 
em 8 partes iguais de 25 braças cada, conforme a graduação registada na cercadura da própria 
carta (Fortes, 1670: 195, 196).  
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A orientação da carta topográfica é feita a partir de uma rosa-dos-ventos de dezasseis pontas – 
formando ângulos de 22º e 30’ – com a indicação dos pontos cardiais, colaterais e 
subcolaterais. A rosa-dos-ventos está representada no mar e foi colocada no canto inferior 
direito da carta, na direção do monte onde estava localizada a “bateria do cabeço”.  Esta 
prática de representar a rosa-dos-ventos no mar, para além de fazer parte da tratadística, era 
uma prática comummente aceite na cartografia da época e permitia não só orientar a carta, 
como traçar rumos e calcular azimutes como instrumento de ajuda à navegação e identificação 
das medidas angulares de pontos importantes tanto na orla costeira como em terra, como era 
o caso da serra de Monchique que, logo avistada do mar, indicava aos navegantes que estavam
a avistar terras de Portugal, a uma latitude de 37º Norte.

MAPAS HIDROGRÁFICOS, GERAIS E CONFIGURAÇÕES GEOGRÁFICAS 
DO REINO DO ALGARVE 

O engenheiro militar eborense José de Sande Vasconcelos elaborou mapas hidrográficos com a 
indicação das batimetrias (sonda da altura do mar) e alcance da artilharia, dados importantes 
para a feitura de um plano de defesa como se pode observar no mapa hidrográfico da costa 
que forma a enseada da praça de Lagos (…) ano de 1794. 

Alguns dos mapas hidrográficos enquadram-se no âmbito dos mapas náuticos de navegação 
costeira em áreas restritas como a barra do rio Guadiana, com as batimétricas (sonda da altura 
do mar, baixios e bancos de areia) para a navegação até à cidade de Tavira, conforme o mapa 
hidrográfico da costa do reino do Algarve compreendida entre a barra de Tavira até Mértola 
(…) ano 1793. 

O mapa "Configuração geographica do Reyno do Algarve, dividido em Comarcas e subdividido 
por Termos, mandado fazer e dirigido pelo Conde de Val de Reys governador e Capitão General 
do dito Reyno & & e executado pelo Tenente Coronel Engenheiro José de Sande Vasconcellos" 
apresenta uma orientação a sul. A norte confina com a província do Alentejo o que lhe confere 
a ligação com o todo nacional.  

A nascente confina com a Andaluzia, cuja fronteira é delimitada pelo Baixo Guadiana e a 
ocidente e a sul com o oceano Atlântico. 

Neste mapa, a divisão administrativa do reino do Algarve com a província do Alentejo é feita, 
em larga medida, através do curso de duas linhas de água: a nascente, a ribeira de Vascão, um 
dos afluentes do complexo hídrico do Baixo Guadiana, e a poente, a ribeira de "Deseixe" 
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(Odeceixe) que desagua no oceano Atlântico, dividindo a Costa Vicentina do sudoeste 
alentejano.  

A representação cartográfica do complexo hidrográfico do Baixo Guadiana apresenta um erro 
grosseiro, muito comum nos mapas nacionais e estrangeiros da época, que reside no facto da 
ribeira de Chança estar cartografada a sul da junção da ribeira do Vascão no rio Guadiana, 
dando a ideia errónea de que a foz da ribeira de Chança, se encontra numa latitude inferior à 
da entrada da ribeira do Vascão com o rio Guadiana. 

No entanto, a componente hidrográfica do mapa contém a representação dos principais rios, 
ribeiras e linhas de água algarvias, embora a sua cartografia seja, de modo geral, grosseira e 
pouco elucidativa. 

No sotavento algarvio temos representados os rios e ribeiras que fazem parte do complexo 
hidrográfico do Baixo Guadiana, nomeadamente: a ribeira do Vascão e, um pouco mais a sul, a 
ribeira da Foupana, ambas no termo de Alcoutim; a sul, no termo de Castro Marim, estão 
cartografadas a ribeira de Leite (Odeleite), que nasce na serra do Caldeirão e corre para leste 
até desaguar no rio Guadiana, e a ribeira de Beliche que, correndo numa posição mais 
meridional, faz um percurso quase paralelo à anterior, desaguando igualmente na margem 
direita do rio Guadiana.  

A desaguar na orla costeira meridional, temos uma série de ribeiras e linhas de água que por 
vezes, fazem a demarcação administrativa dos termos. No mapa em análise, surge a 
designação de ribeiro João Afonso, como a linha de água que delimita o termo de Vila Real de 
Santo António do termo de Tavira. Trata-se de uma delimitação administrativa que apesar de 
existir ainda nos dias de hoje, está cartografada de forma grosseira e errada, uma vez que não 
faz referência ao facto do termo de Castro Marim chegar ao mar. Também não faz qualquer 
referência à ribeira do Álamo, cujo traçado é utilizado como parte do limite administrativo do 
termo de Castro Marim a nascente com a freguesia de Cacela, pertencente ao termo de Vila 
Real de Santo António, a poente. 

No sotavento algarvio, a forma como o engenheiro militar cartografou o rio que atravessa a 
cidade de Tavira é bastante elucidativo das dificuldades existentes, à época, em identificar e 
atribuir o nome correto ao rio, que antes de atingir a ponte antiga de Tavira é designado por 
"Séqua" e após esta, passa a ser designado por rio Gilão.  

Embora não o tenha descrito no mapa, José de Sande Vasconcelos traçou a linha do meridiano 
de 10º de longitude Oeste em relação à ilha do Ferro (arquipélago das Canárias) a passar pela 
ponte antiga de Tavira, dividindo a cidade em duas partes: a Oriental, que corresponde à 
margem esquerda do rio Gilão, e a Ocidental que compreende à margem direita do referido 
rio.  
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José de Sande Vasconcelos elaborou ainda mapas topográficos, borrões de campo e plantas 
urbanas e outras, nomeadamente as plantas militares das fortificações e baterias costeiras; 
mapa topográfico do sítio e ribeira de Arcos e das duas pontes (…) ano 1794; configuração 
corográfica debaixo dos preceitos da Geografia Moderna (…) ano 1783; plantas militares das 
praças de Alcoutim e Castro Marim; das fortalezas de Cacela e S. António de Tavira; do forte de 
S. João da Conceição de Tavira e bateria do Registo de Tavira in: “Mapa da Configuração de
todas as Praças Fortalezas e Baterias do Reino do Algarve...".

AS VISTAS NA CARTOGRAFIA DE JOSÉ DE SANDE VASCONCELOS 

Na cartografia de José de Sande Vasconcelos, o Algarve também é representado através de 
documentos cartográficos, enquadrados na tipologia das "Vistas". Estas representações 
cartográficas são apresentadas por José de Sande Vasconcelos de duas formas: as inseridas 
noutros documentos cartográficos como mapas, planos e plantas e as que se constituem como 
documentos cartográficos únicos  e autónomos. 

As vistas que José de Sande Vasconcelos incorporou noutros documentos cartográficos têm 
como finalidade fornecer ao leitor do mapa informação que complemente a legenda, elemento 
a que o autor chama "explicações", de modo a melhor esclarecer determinadas realidades, 
como é o caso dos desenhos inseridos na "Planta do estado antigo e presente da fortaleza de 
Cacela". Cumprem igualmente a função de elemento auxiliar na identificação de um lugar 
específico, de uma determinada zona do perímetro urbano ou ainda, para dar ênfase a certos 
aspetos da vida quotidiana de um meio rural ou urbano. 

Enquanto elemento auxiliar na identificação de um lugar, temos as vistas integradas no "Mapa 
Hidrográfico da Costa que forma a enseada da Praça de Lagos..." que identificam a cidade de 
Lagos observada à distância, a partir de um pronto de projeção ou de perspetiva cenográfica 
relativamente longínquo.  

O enquadramento geográfico de lugares e sítios através de vistas, para além de embelezarem a 
representação cartográfica, fazem parte da metodologia de representação cartográfica 
utilizada por Sande Vasconcelos, conforme se pode ver no mapa parietal de Tavira e arredores, 
como lhe chamou Suzanne Daveau [Cidade de Tavira e seus arredores: apresenta quatro vistas 
da esquerda para a direita: Lugar da Conceição, Cidade de Tavira, Horta do Bispo e Lugar de Nª 
Sª da Luz] ano [1780?]. 

A mesma perspetiva cenográfica é usada por José de Sande Vasconcelos para dar ênfase aos 
aspetos da vida quotidiana, nomeadamente nas vistas que desenhou no "Plano do Terreno que 
circunda o armazém da pólvora nos subúrbios de Faro". 
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As vistas que representam o espaço geográfico algarvio e que se constituem como 
documentos cartográficos autónomos e únicos são de grande beleza artística, o que denota 
um perfeito conhecimento e apreciável domínio das técnicas do desenho de representação em 
perspetiva, onde a qualidade dos trabalhos de José de Sande Vasconcelos é considerado de 
excelência  

Nas vistas identificadas como documentos únicos, o engenheiro militar José de Sande 
Vasconcelos implementou toda uma conceção artística de grande rigor paisagístico, 
complementado com a azáfama dos labores humanos, praticados diariamente num 
determinado contexto geográfico, seja ele rural ou urbano. 

O testemunho que nos deixou do sítio escolhido para a fundação da vila pombalina de Vila Real 
de Santo António é um bom exemplo das conceções paisagísticas. Na análise das vistas da 
edificação de Vila Real de Santo António entende-se que o objeto do documento cartográfico é 
a representação cartográfica de um espaço previamente escolhido e enquadrado num 
contexto geográfico onde não faltam os elementos naturais e humanos perfeitamente 
enquadrados. 

O pinhal, esparso e pouco denso, que está representado com pinheiros mansos altos, 
frondosos e copados, surge na vista desenhada pelo engenheiro militar como elemento natural 
do espaço representado. No entanto, o mesmo pinheiro manso também está representado 
como matéria-prima usada na edificação dos edifícios da vila pombalina e nos estaleiros de 
construção naval e, neste caso, o mesmo elemento pictórico é utilizado por Sande Vasconcelos 
como elemento humano, ou seja, transformado pela ação do homem no seu labor de 
desenvolvimento sócio-económico. 

Nas vistas da construção de Vila Real de Santo António de José de Sande Vasconcelos, os 
poderes administrativo e militar, enquanto instrumentos da ação política do governo 
pombalino, não foram esquecidos e estão pictoricamente representados na figura do soldado 
de guarda ao estaleiro e na construção do edifício da Alfândega destinado à cobrança dos 
impostos. 

José de Sande Vasconcelos elaborou uma vista da cidade de Tavira, com a indicação de todos 
os edifícios públicos, religiosos e privados mais importantes e significativos da cidade. Mas é ao 
elemento humano que atribui o maior destaque - homem saliniense, pescador ou marítimo - 
com toda uma parafernália de azáfamas do quotidiano ligado ao mar. 

A representação cartográfica  da serra algarvia com os seus montes arredondados sulcados por 
barrancos profundos, onde correm ribeiras caudalosas em anos de maior invernia, contrastam 
com os fracos leitos verificados em anos de estio prolongado ou ainda, em anos sucessivos de 
seca onde a passagem se faz por vezes a vau. A serra, cuja orografia constitui uma barreira 
natural à circulação das gentes, privilegiou até há pouco tempo, os circuitos marítimo e fluvial, 
nas ligações do Algarve com a resto do país.  
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Os efeitos da atividade sísmica, mais intensa na serra algarvia há dois séculos atrás do que nos 
dias de hoje, teve o seu ponto alto com o trágico  terramoto de 1 de Novembro de 1755, 
deixando marcas profundas em todo o Algarve e em grande parte do resto do país. Sem 
esquecer o registo da atividade humana na serra algarvia, José de Sande Vasconcelos elaborou 
uma vista que retrata bem esses reveses da natureza sobre a vida do homem, quando 
apresenta a ponte da ribeira de Odelouca em elevado estado de ruina. 

Posteriormente, num outro seu projeto, o engenheiro militar apresenta a ponte da ribeira de 
Odelouca já reabilitada, com substanciais melhorias depois da intervenção da engenharia 
militar. 

Muito menos agreste é a paisagem rural das terras de aluvião da margem esquerda da ribeira 
do Almargem que faz a ligação do lugar de Conceição com a cidade de Tavira por uma ponte 
antiga, que Sande Vasconcelos retratou, criando um elo entre a componente humana da 
ruralidade da terra com as lides do mar, com especial enfoque no muar a transportar 
mercadorias, nas mulheres que parecem conversar, estando cada uma na sua margem da 
ribeira, de um e do outro lado da ponte, enquanto um homem num barco a remos parece 
pescar junto à ponte, a montante desta, já na parte terminal da ribeira do Almargem, um 
pouco antes de chegar ao mar. 

A defesa marítima e a orla costeira algarvia, tantas vezes representadas em mapas de menor 
escala do todo algarvio, com a indicação das fortalezas, baterias e redutos defensivos, não 
foram igualmente esquecidas por José de Sande Vasconcelos que concebeu uma belíssima 
vista do promontório da Ponta de Sagres com as suas arribas abruptamente escarpadas para o 
mar. Era neste mar de latitudes mais meridionais que navegava ou permanecia fundeada a 
frota naval destinada ao patrulhar das águas costeiras algarvias, com os seus canhões prontos 
a disparar, tomando uma atitude intimidatória de aviso ao inimigo estrangeiro e à pirataria 
magrebina, em defesa do Algarve e das suas gentes, tanto no mar como em terra. 

Perante estes documentos cartográficos, poder-se-á afirmar que o engenheiro militar 
eborense José de Sande Vasconcelos registou o quotidiano algarvio através de vistas 
desenhadas segundo uma perspetiva cenográfica.  

O RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL AO TRABALHO DE JOSÉ DE 
SANDE VASCONCELOS 

Por Carta Patente de 7 de Janeiro de 1796 da rainha D. Maria I, assinada pelo príncipe regente 
D. João, o engenheiro militar José de Sande Vasconcelos foi nomeado lente proprietário da
cadeira do regimento de Infantaria de Faro, na cidade de Tavira - Aula de Tavira - com um
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soldo de 24 mil réis por mês. No requerimento que apresentou em 1807 e que consta do seu 
processo individual, depositado no Arquivo Histórico Militar, diz que era lente do regimento de 
Infantaria 4 (anterior regimento de Infantaria de Faro) há mais de 20 anos, ou seja, pelo menos 
desde 1787, o que demonstra que a nomeação oficial foi tardia. 

Alguns dos seus discípulos da Aula de Tavira como o cadete Pedro Stuart, os «Porta Bandeira» 
Domingos António de Castro e Jacinto Alexandre Travassos, o (cabo?) José Justiniano 
Henriques, o Aspirante Francisco Xavier dos Reis e o 1º tenente engenheiro Baltazar de 
Azevedo Coutinho foram coautores do mapa hidrográfico da “Costa do Reino do Algarve 
compreendido entre as barras de Guadiana e de Tavira (…) ano 1793”.  

Baltazar de Azevedo Coutinho, engenheiro militar algarvio, foi discípulo de José de Sande 
Vasconcelos e lente substituto da Aula de Tavira. Trata-se, muito provavelmente de um dos 
discípulos mais proeminentes de Sande Vasconcelos. Baltazar de Azevedo Coutinho (Banha) foi 
autor do "Mappa geografico do reyno do Algarve..." que difere dos restantes porque está 
orientado a Norte enquanto a maioria dos mapas do todo algarvio de Sande Vasconcelos 
apresentam uma orientação a Sul. 

Foi durante o governo do capitão general governador de armas do reino do Algarve Francisco 
de Mello da Cunha Mendonça e Meneses, monteiro-mor do reino, que José de Sande 
Vasconcelos viu reconhecido o seu trabalho através do recebimento das seguintes mercês: por 
alvará de 12 de Fevereiro de 1796 do príncipe regente D. João, Sua Majestade houve por bem 
“fazer-lhe mercê de o tomar por Escudeiro Fidalgo de Sua Casa,”  e em 1798, José de Sande 
Vasconcelos é agraciado com o Hábito da Ordem de São Bento de Avis e pede a Sua Majestade 
que lhe conceda a mercê de receber o dito Hábito em cerimónia religiosa na Sé Catedral de 
Faro . 

Em 19 de Outubro de 1798, José de Sande Vasconcelos é nomeado membro da Sociedade Real 
Marítima, Militar e Geográfica para o Desenho, Gravura e Impressão das Cartas Hidrográficas, 
Geográficas e Militares, criada nesse mesmo ano de 1798. Nesse contexto, José de Sande 
Vasconcelos dedicou a Planta da Cidade de Tavira, da sua autoria, aos conselheiros secretários 
de Estado e presidentes da Sociedade Real Marítima.    

A 27 de Novembro de 1808, o Brigadeiro José de Sande Vasconcelos  é sepultado na Capela do 
Carmo, na cidade de Tavira. 

Decorria o ano de 1790 quando o Dr. Francisco António Ciera, coadjuvado por dois militares: 
Carlos Francisco Caula e Pedro Folque partiram de Lisboa em direção ao reino do Algarve, 
naquela que ficou conhecida pela "1ª Expedição de Reconhecimento do País" que decorreu no 
sul do país de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 1790. 

Iniciavam-se assim os trabalhos de triangulação e as primeiras realizações da moderna 
cartografia em Portugal (DIAS, 1999, p. 49). 
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INTRODUCCIÓN 

A finales del mes de junio de 1693 se producirá la denominada “Batalla de Lagos”, combate 
naval acaecido en el contexto de la llamada Guerra de los Nueve Años o de la Liga de 
Augsburgo (1688-1697), y que enfrentará a una Armada Francesa contra otra Anglo-Holandesa 
que escoltaba el denominado Convoy de Esmirna. Dicha batalla naval puede considerarse 
históricamente como la más importante acaecida en el litoral del Algarve y Golfo de Cádiz en 
base al número de barcos implicados en dicho combate naval, superior a los 300. En el 
contexto de dicha batalla van a producirse una serie de vicisitudes en la ciudad y plaza militar 
de Ayamonte, que van a poner de manifiesto tanto la escasez de medios materiales, humanos 
y económicos para la defensa de la ciudad, como el beneficio comercial que se pretendió 
extraer por algunos de aquel combate. 

CAPÍTULO I. LA BATALLA DE LAGOS. 

EL CONTEXTO HISTÓRICO 

La denominada Batalla de Lagos (27 de junio de 1693) se enmarca temporalmente en el 
contexto de la llamada “Guerra de los nueve años” (24-9-1688/20-9-1697, que finaliza con el 
Tratado de Rijswijk), y que enfrenta a la Francia de Luis XIV y los rebeldes ingleses jacobitas -
ubicados territorial y predominantemente en Escocia e Irlanda, seguidores del rey Jacobo II- 
contra la denominada Liga de Augsburgo, formada por el Emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, Inglaterra, Provincias Unidas, Palatinado, Baviera, Brandemburgo, Sajonia, 
España1 y Suecia para frenar la penetración francesa en los Países Bajos y en el Rihn. La guerra 
termina con el Tratado de Rijswijk, firmado el 20 de Septiembre de 1697 en la ciudad 
holandesa del mismo nombre.  

Durante el transcurso de aquella guerra, la armada francesa comandada por el almirante Anne-
Hilarion de Constentin, Conde de Tourville, sufrirá una dolorosa derrota en la doble batalla 
naval de Barfleur-La Hogue durante los días 29 de mayo a 4 de junio de 1692, a manos de una 
armada anglo-holandesa que la dobla en número (82 buques aliados frente a 44 franceses). A 
pesar de su notable inferioridad numérica -debido al retraso del almirante francés D´Estrées de 
unirse con otra armada procedente de la base de Toulon-, Tourville infringirá múltiples daños a 
la armada aliada, pese a lo cuál será derrotado por la aplastante superioridad del número de 
buques anglo-holandeses con los que se enfrenta. Pese a la derrota, Tourville será recibido en 

1 El 31 de octubre 1692 se firma en La Haya un tratado secreto entre España, Inglaterra y los Países Bajos, en el 
que la primera se compromete a aportar un escuadrón naval para combatir a la armada francesa en el 
Mediterráneo. 
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Versalles como un auténtico héroe, y el rey Luis XIV lo nombrará Mariscal de Francia en premio 
a la heroicidad demostrada en aquella batalla. 

Tras dicha batalla de Barfleur-La Hogue, el estado mayor francés busca resarcirse y vengarse de 
aquella dolorosa derrota, para lo que en el seno de aquella economía de guerra comienza a 
diseñar una guerra económica contra Inglaterra y Holanda, con la idea de estrangular 
especialmente el comercio marítimo anglo-holandés en el Mediterráneo, que se sustenta en 
una concreta flota mercante de grandes dimensiones. Así, cada año, al finalizar la primavera, 
un gran convoy de varios centenares de naves mercantes (inglesas, holandesas, alemanas -
principalmente de la ciudad hanseática de Hamburgo-, danesas y suecas) se concentraban en 
las proximidades de la isla inglesa de Wight y se dirigía a la costa turca –concretamente a la 
ciudad de Esmirna- a fin de realizar transacciones comerciales durante toda esa trayectoria 
marítima por el Mar Mediterráneo: es el denominado Convoy de Esmirna. Dicho convoy 
mercante es protegido en su derrota marítima por una flota armada anglo-holandesa. 

Un año después de aquella derrota de Barfleur-La Hogue, el estado mayor francés, y en su 
nombre el almirante Tourville, encontrará el lugar ideal para la deseada venganza en el Algarve 
portugués…la bahía de Lagos. 

INTRIGAS EN LA CORTE PORTUGUESA 

En el contexto de esta batalla, el entonces embajador inglés en la corte portuguesa, 
John Methuen, va a protagonizar una conducta intrigante para con el rey portugués, Pedro II, 
con el objetivo de convencerle para que Portugal adopte una posición ofensiva y entrase en 
guerra junto a los aliados contra Francia, o, al menos, se posicionase en una actitud defensiva 
de los intereses aliados en distintos ámbitos: proporcionar ayuda con armas y hombres al 
Reino de España e impedir que barcos franceses pudieran comerciar y fondear en puertos 
portugueses. En el The National Archives ubicado en Kew (Reino Unido) obra un documento 
fechado en la ciudad de Lisboa el mismo día en que se inicia la batalla de Lagos 
(27-6-1693) que prueba la veracidad de los anteriores extremos2. Se trata de una carta 
que dicho embajador remite a Daniel Finch, 2º Conde de Nottingham y Secretario de Estado 
inglés, y en la que le da cuenta pormenorizada de sus entrevistas confidenciales con el rey 
portugués y su afán de convencerle para hacer una alianza defensiva respecto a Francia o 
de unirse a los aliados contra el reino francés.  

2 John Methuen to Earl of Nottingham. Problem of the ships' passes and Portuguese claims to `free ship, free 
goods', and growth of their trade as neutrals. Movements of the French Fleet at Lagos Bay and the strict discipline 
maintained by de Tourville. Hisconfidential interviews with Pedro II, and endeavours to persuade him to make a 
defensive alliance with France, or join the Alliance against France. Reference:  SP 89/17/19. Fol. 33. 1693 June 
17/27 Lisbon. The National Archives, Kew, United Kingdom.
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La maestría en el arte de la persuasión del embajador inglés, de aprovechar cualquier 
evento cortesano para influir en el ánimo de Pedro II respecto al fin perseguido, se pone de 
manifiesto cuando relata en el documento que “el martes y miércoles pasados tuve la buena 
oportunidad de entrevistarme en privado con el Rey para expresarle mi condolencia por la 
muerte del hermano de la reina, el Príncipe Felipe, y lo encontré con buena voluntad, y con 
aquel pretexto estando sólo con él al día siguiente le pregunté por lo deseado, y lo encontré 
muy sensible ante el peligro que corría el Reino de España, y mirando a Su Majestad le 
manifesté que solamente lo veía como a un aliado”, y que si se encontraba predispuesto a ser 
solo aliado de Inglaterra le daría todas las garantías posibles de seguridad para Portugal, 
ofreciéndosele Methuen como mediador para solucionar con Holanda el problema de los 
asentamientos holandeses en Brasil, asunto éste ante el que el rey portugués se mostraba 
“aprensivo”, pero que -insiste el embajador inglés- Portugal debería contribuir a la defensa de 
España en los términos que se “debían esperar de los aliados”, por lo que debía declarar la 
guerra a Francia y contribuir con “20.000 hombres de a pie, 4.000 caballos y un buen tren de 
artillería”. 

Manifiesta en dicho documento el embajador inglés que no piensa tanto en su propio peligro a 
resultas de dichas “gestiones” como sí en la perentoriedad de que por el gobierno inglés se le 
enviasen plenos poderes e instrucciones particulares para concretar la resolución que Pedro II, 
a su parecer, iba a adoptar, sobre todo en relación a las garantías, el apoyo y la seguridad que 
el propio Methuen le había ofrecido al rey portugués para contrarrestar la actitud de 
resentimiento que Francia adoptaría si Portugal se sumaba a los aliados; y solicita del Duque de 
Nottingham, cómo proceder -lo “procedente” - respecto a las medidas (¿sobornos, dádivas, 
dinero?) que se deberían adoptar respecto a ministros encargados de aconsejar a Pedro II que 
Portugal debía posicionarse contra Francia.  

A pesar de todas las intrigas realizadas,  Methuen no conseguirá doblegar la  voluntad de 
Pedro II para que Portugal entrara en guerra contra Francia. 

LA BATALLA 

El 26 de Mayo de 1693, una flota de guerra francesa al mando del mariscal Anne Hilarion de 
Constentin, Conde de Tourville, parte del puerto francés de Brest, mientras que otra lo hace 
desde el puerto de Toulon a las órdenes del almirante D’Estrées.  El 4 de Junio de 1693 la flota 
francesa de Tourville llega a la rada o bahía de Lagos (Portugal), enarbolando en sus barcos 
pabellones ingleses y holandeses, a fin de despistar a posibles espías o agentes aliados. La flota 
francesa cuenta con un número superior a los 100 navíos. 

El Convoy de Esmirna está formado por unos 180 navíos, 150 mercantes, y una escolta 
conformada por 30 buques de guerra anglo-holandeses a las órdenes del almirante inglés 
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George Rooke y del contralmirante holandés Philips Andriesz Van der Goes3. El Convoy baja a 
lo largo de las costas de Portugal, ubicándose a su oeste la armada anglo-holandesa de escolta 
para evitar cualquier ataque de flanco, reuniéndose la totalidad de dicho convoy en las 
proximidades de Vila Nova del Milfontes durante los días 24 á 26 de junio de 1693, tal y como 
obra en el diario de abordo del contralmirante holandés Van der Goes (Admiraliteitscolleges, 
inv. nr. 1100 b), Van der Goes, Nationaal Archief). 

El día 27 de Junio de 1693 el Convoy de Esmirna es sorprendido por la armada francesa cuando 
dobla el Cabo San Vicente en dirección al Mar Mediterráneo, pues la flota francesa está 
totalmente desplegada frente la bahía de Lagos en formación semicircular o de media luna, y 
ataca al convoy con la intención de empujarlo hacía la costa portuguesa. La sorpresa es total 
para el convoy. El contralmirante holandés, Van der Goes, considera que el convoy debe dar 
media vuelta y regresar, mientras que Rooke opina que la dirección del viento y la propia 
formación de la armada francesa impedía realizar aquella maniobra, y que solamente se podía 
“combatir o morir”.  

Dentro de esta batalla debe destacarse el valiente y épico comportamiento de dos barcos de 
guerra holandeses (Zeeland y Wapen van Medemblik, capitanes Philips Schrijver y Jan Van der 
Poel, respectivamente) que se dirigen en formación de ataque a la retaguardia de la flota 
francesa, a las órdenes del comandante Gabaret, en una acción suicida y con el único fin de 
que pudiesen escapar el mayor número de navíos mercantes holandeses en esa maniobra 
de distracción4. Así, Gabaret, desobedeciendo las órdenes de Tourville, abre su línea de 
batalla y ordena que varios barcos de su escuadrón naval ataquen a unos buques 
mercantes holandeses. Ello queda reflejado en un informe elaborado el día 6 de julio de 
1693 por el propio Tourville, cuyo documento obra depositado en los Archives 
Nationales de Francia, sección de la Marina y con referencia MAR/G/226 (Dossier n.º 3, 
Bataille de Lagos; compte-rendu, fausse manoeuvre de Gabaret,1693, 6 juillet). 

A dicha maniobra de Gabaret se oponen los navíos de guerra holandeses Zeeland y Wapen van 
Medemblik, provocándose así una brecha por la que cierto número de barcos del convoy 
logran atravesar la línea de retaguardia de la flota francesa que comanda Gabaret, ante lo que 
Tourville decide dividir la totalidad de la flota en varios escuadrones para darles caza, y el 
combate continúa por todo el Golfo de Cádiz. Rooke se intenta interponer con su Royal Oak y 

3 Este almirante holandés es el verdadero artífice de la victoria anglo-holandesa en la batalla de Rande (Vigo, 23 de Octubre 
de 1702), en la que una flota franco-española es derrotada, apoderándose los primeros del oro y plata que procedentes de 
América transportaban galeones españoles escoltados por buques de guerra españoles y franceses, y cuyo destino era el 
sufragio de salarios y manutención de las tropas borbónicas en la ya iniciada Guerra de Sucesión a la Corona de España 
(1702-1714). 
4 Después de un duro combate de dos horas ambos buques de guerra holandeses, totalmente desarbolados, izan bandera 
blanca y se rinden. Sus dos capitanes, heridos en el combate, son trasladados a presencia del mariscal francés Tourville, 
quien, se dice, los abraza mientras pregunta a los presentes en aquella honorable escena “¿estos hombres son capitanes o 
demonios?”.
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varios buques de guerra anglo-holandeses entre la flota mercante y la armada francesa, pero 
fracasa, motivado en parte a que los vientos no le son favorables en el momento de realizar 
dicha maniobra, por lo que con varios navíos de guerra aliados pasa por la brecha abierta en la 
línea de batalla de la escuadra del comandante francés Gabaret y se dirige a la Isla de Madeira, 
escoltando a 54 buques mercantes. Otros barcos mercantes dan la vuelta y regresan a 
Inglaterra e Irlanda, mientras que otros buscan refugio en las costas portuguesas, Faro, 
Ayamonte, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Gibraltar, Málaga y La Coruña.  

En la ciudad de Cádiz se refugian 19 buques mercantes, pero Tourville resuelve no atacar la 
ciudad gaditana ante las fuertes defensas de las que dispone. Sin embargo, la entonces plaza 
española de Gibraltar es atacada por la armada francesa, capturando un buque de guerra 
holandés y 9 mercantes ingleses. En el puerto de Málaga se refugiarán 5 mercantes, motivando 
ello que la armada francesa bombardee dicha ciudad andaluza para que le sean entregados los 
referidos navíos, lo cual se produce finalmente por las autoridades malagueñas tras un 
incesante bombardeo.  

En total, los franceses hunden 60 navíos y apresan otros 27, por lo que la victoria francesa es 
total e inapelable. Según las distintas fuentes documentales consultadas, las pérdidas que 
sufre el Convoy de Esmirna superan los 30 millones de libras esterlinas, ocasionando ello el 
hundimiento de la bolsa de Londres y la ruina de varias compañías navieras anglo-holandesas. 

CAPÍTULO II. VICISITUDES EN LA CIUDAD DE AYAMONTE. 

Los hechos que conforman este capítulo se han extraído esencialmente del Archivo Municipal 
de Ayamonte, en concreto de su Legajo 6, Libro de Actas Capitulares, años 1669-1693, Clasif. 
1.1.1. Dicha documentación me fue facilitada en su día por la Archivera Municipal, Dª María 
Antonia Moreno Flores, a la que agradezco públicamente su total predisposición en aras de 
facilitarme dicha base documental archivística. Con ocasión de esta batalla naval se van a 
poner de manifiesto la escasez de medios materiales, humanos y económicos para afrontar 
una adecuada defensa de la ciudad de Ayamonte ante la proximidad de la Armada Francesa, 
reflejándose ello en las tensas relaciones que se van a producir entre el maestre de campo y 
gobernador militar de dicha plaza militar y el cabildo ayamontino.  

El 9 de junio de 1693 por el cabildo de Ayamonte se toma conocimiento de que la Armada 
Francesa está presente en las costas portuguesas, concretamente en la bahía de Lagos “muy 
cercana a nuestras costas”, expresándose en el acta dimanante de la celebración de dicho 
cabildo que se teme y se presume una invasión y un ataque a la ciudad de Ayamonte “por 
comprender su Armada de más de ziento y veinte bageles, y considerando el ybidente peligro 
en que está esta Ciudad”, por lo que todos los capitulares presentes en dicha sesión del cabildo 
ayamontino acuerdan dirigirse al domicilio del maestre de campo a fin de requerirle que se 
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adopten las medidas oportunas para la defensa de esta plaza militar, y “adezirle por lo que 
tocara aella que estaba dispuesto este cabildo aobedeçer” las órdenes que del mísmo 
recibiera, y “asistiendo el –cabildo- contodos los medios posibles de gentes y barcos, sobre 
loqual se hizieron diferentes Requerimientos” al maestre de campo de la plaza militar de 
Ayamonte para la adquisición de las armas y municiones que fuesen necesarias, pero que los 
fondos para dicha adquisición fueron los “menos a librar” de las arcas municipales, y de que se 
tomaran las medidas necesarias “para despachar dos varcos que se discurrió necesarios para 
reconocer los mobimientos de dicha Armada y guardar su barra y costas de esta ciudad, por 
desir no tener orden que de el cavildo adelantasse esse çerviçio de S. Mag.”. 

Tras llegar a su domicilio, los capitulares manifestarán al maestre de campo que el cabildo 
debe contribuir lo menos posible para dicho cometido, por entender que el mísmo pertenece a 
la Corona, “al servicio de Su Magestad”; ante lo que el maestre de campo les hará saber a los 
capitulares que sólo dispone de dinero para sufragar el salario de los soldados bajo su mando y 
para las fortificaciones. El corregidor y justicia mayor le manifiestan en nombre de todos los 
capitulares al maestre de campo que venían a ofrecerse y a estar a sus órdenes “entodo loque 
fuese del servicio de Su Mag. en defensa de esta Ciudad, y que así respecto de las noticias que 
havia deque la armada de Francia se hallava sobre la Baya de Lagos, Puerto del Reino de 
Portugal, donde tambien havia noticia esperava armada para arrojarse por esta barra y echar 
gente entierra, que la cerraria, que havia de Lagos aesta Ciudad”, requiriéndole que al hallarse 
la ciudad de Ayamonte exhausta de víveres y de gentes para su defensa “ordenase alos lugares 
deesta Capitania General estuviesen alistados y requeridos para que a la segunda orden que les 
diesse viniessen a socorrer aesta Ciudad como siempre se havia estilado en tiempo de las 
guerras de Portugal”. A continuación, los capitulares “todos y cada uno de porsí” proponen a 
dicho gobernador militar que ordenase disponer “dos varcos de guardia, el uno paraque 
siguiese la armada y diere aviso desus movimientos, y el otro paraque estuviese a la voca de 
esta Barra, y que también mandase echar bando para que todos los vecinos se alistasen y 
previniessen y que los varcos no saliesen sin su orden”. 

El gobernador militar responde a los capitulares que en cuanto a los dos barcos 
considera que era necesario “el que cada uno de ellos llevase diez o doze hombres prevenidos 
de armas y también era menester socorrerles para su sustento”, pero que para ello no disponía 
de dinero, y que el que había era solo para el mantenimiento de los soldados y de las 
fortificaciones de la plaza militar de Ayamonte “y no lo podía sacar de arcas sin orden del Señor 
Capitan General”. 

El cabildo celebrado unos días más tarde, concretamente el 18 de junio, daba cuenta de 
que la ciudad de Ayamonte seguía sin defensa, reprochándole dicho vital extremo a la dejadez 
de aquel gobernador militar, y ello a pesar de que cada día que transcurría la armada francesa 
iba aumentando en número de navíos “y que no se save el disinio que trae, si solo que el Reyno 
de Portugal se prebiene con gran cuydado y muchas aseleraciones así de ynfanteria, 
cavalleria…y al mismo tiempo se halla esta ciudad sin defensa ninguna, siendo así que el 
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Martes nuebe del corriente passó esta Ciudad aber al Maestre de Campo Antonio Lopez de 
Garzon, Gobernador desta dicha Ciudad, aquiense lehisso saber deste cabildo, que era y es 
defenderse y dar cabida al çerviçio de nuestro Rey y Señor Natural y defensa de la Ciudad 
respecto de que hasta ahora no se ha hecho mas que dar Armas a mucha gente de las eras y 
queestas ni tienen polbora, bala ni cuerda”.  

Para los capitulares ayamontinos, aún más que la presencia y proximidad de la 
armada francesa, les preocupa en sumo grado el que dicha armada naval siga creciendo en 
número de barcos y que no se sepa cuál es el motivo de su presencia en la cercana costa 
portuguesa ni la misión que la mísma tiene encomendada, por lo que el temor a un ataque a 
la ciudad y plaza militar de Ayamonte y a un desembarco terrestre van tomando cuerpo 
en el ánimo de los vecinos y cabildo ayamontinos. Así las cosas, al día siguiente, 19 
de junio de 1693, el cabildo ayamontino se vuelve a reunir5, y acuerda la 
adopción de medidas y disposiciones encaminadas al sustento de la ciudad con 
ocasión de los angustiosos momentos que se estaban viviendo, en orden a prevenir 
carestías alimenticias ante una situación de guerra que impidiera o dificultase el acceso 
de víveres a la ciudad, y que bien pudiera agravarse con ocasión de acudir milicias de 
otras localidades cercanas para defender la plaza militar de Ayamonte, con el 
consiguiente aumento de una población a la que proporcionar alimentos: “y para que no 
falte por lo que toca al patrimonio que es necesario…acordaron se pregone en las 
partes publicas y acostumbradas desta dicha Ciudad de que ninguna persona de 
qualquier estado y calidad que sea, sea osado bender trigo, sebada, habas ni otros 
granos ni semillas paraque se saquen desta Ciudad, por ser nesesarios y presissos para 
ella, pena de perdidos los granos y semillas que se aprexendieren apilados a distribuzion deste 
Cavildo y de prozeder a lo demás que hubiere lugar de dar = yasimismo los varcos y 
cabalgaduras en que se les aprexendiere sacando dichos granos y semillas”.

A fin de dar cumplimiento a lo acordado por el cabildo el día 18 de junio, el mismo día 
19 de junio de 1693 los capitulares Mateo Arias Vela y Juan Velázquez de Matamoros acuden 
acompañados del escribano público a la casa del gobernador militar, a fin de hacerle saber el 
sentir del cabildo respecto a las medidas que consideraban que se debían adoptar en orden a 
la defensa de la ciudad, y que, al parecer, no se estaban adoptando. El cabildo ayamontino se 
reúne ese mismo día 19 de junio con la pretensión de, al menos, salvarse la responsabilidad de 
los capitulares por las consecuencias que se derivaren de un ataque francés, ante una ciudad 
respecto de la cuál consideraban que no se estaban adoptando las medidas defensivas 
oportunas, y acuerdan remitir esa misma noche una carta al Capitán General de Andalucía 
poniéndole en conocimiento lo tratado en el cabildo celebrado el día anterior, 18 de junio, lo 
que efectivamente se realiza. Algunos marineros y mercaderes ayamontinos van a sacar pleno 
“rendimiento” de las consecuencias de aquel combate naval, tomando mercancías, utensilios, 
ropas y demás enseres

5 Consta al margen del acta dimanante de la celebración del cabildo de Ayamonte la expresión “sobre el buen 

gobierno”. 
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de los barcos hundidos y naufragados en aquella batalla para posteriormente ser vendidos. Con 
ello se estaría verificando con toda seguridad que en las proximidades de la barra de Ayamonte o 
a distancia no muy lejana se habría podido hundir, incendiar o capturar alguno de los barcos que 
conformaba el Convoy de Esmirna. En este punto se considera de interés resaltar que en la 
gaceta denominada “Noticias Ordinarias del Norte, Italia, España, y otras partes, publicadas el 
Martes 18 de agosto de 1693”, se noticia el día 26 de julio de 1693 desde la ciudad holandesa de 
Amsterdam que un barco de dicho convoy naval había entrado en el puerto de Ayamonte, sin 
hacerse constar su nombre ni distinguir si era de guerra o mercante6. 
Dichas circunstancias suscitaron un verdadero quebradero de cabeza a las autoridades 
municipales ayamontinas y a su gobernador militar, habida cuenta que aquello podía 
interpretarse como un acto de piratería respecto a naves que pertenecían a países entonces 
aliados del Reino de España (Inglaterra y Holanda), pudiendo provocar todo ello un grave 
problema diplomático a la Corona Española en el seno de la coalición aliada contra Francia. 
El Marqués de Ayamonte toma cartas en el asunto, y el 9-7-1693 nombra al vicario de Lepe 
depositario y Juez de Cruzada7 de todas las mercancías, géneros y enseres que de aquellos 
barcos naufragados o hundidos se encontraran o devolvieran por las personas en cuyo poder 
estuviesen, y ordena al cabildo ayamontino que se le informe de todo lo que hiciere al respecto 
el gobernador militar de Ayamonte. No obstante lo anterior, el maestre de campo no solo 
desconfía de la labor del cabildo ayamontino respecto a la recuperación de aquellos géneros, 
sino que, además, desoye el mandato del Marqués de Ayamonte respecto al cometido del vicario 
de Lepe, y el día 19 de julio entrega al escribano un bando en el que se exige que aquellas 
prendas fueran presentadas y depositadas ente su persona y no ante el vicario de Lepe.  Dicho 
bando se hace público mediante el oportuno pregón en los entonces sitios públicos 
acostumbrados de la ciudad de Ayamonte: Plaza de la Rivera, calle Lepe y Plaza de la Laguna. 
Ante todo lo que se viene diciendo, el cabildo ayamontino acuerda remitir una carta al Marqués 
de Ayamonte  poniéndole en conocimiento todos estos extremos, y a la que acompañan copia 
testimoniada del bando que el gobernador militar había entregado el 19 de julio al escribano 
público.  
El día 20 de julio de 1693 el cabildo ayamontino se reúne y ordena a su escribano que haga 
constar en acta que el día anterior, 19 de julio, el gobernador militar de Ayamonte contradice el 
mandato del Marqués de Ayamonte, pues ha ordenado que los registros para recuperar aquellos 
géneros de los barcos “undidos y quemados” se hiciera en su presencia y no ante el vicario de 
Lepe, y que había ordenado publicar un bando “para que qualesquiera persona que hubiere 
ocultado qualesquiera de dichos generos pena de quinientos ducados los rexistrasen ante dicho 
Maestre de Campo, y no ante dicho Jues, y de tres años de gastador en los presidios de 
Láfrica…”.

6 Biblioteca Nacional de España, VE 1296-3, págs. núms. 429-430.  
7 Los Jueces de Cruzadas o de la Santa Cruzada eran órganos eclesiásticos creados durante la Edad Media con la encomienda 

de reunir fondos destinados a financiar la guerra contra los infieles.
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En el cabildo de Ayamonte que se celebra el 18 de agosto de 1693 se pone de manifiesto 
la fuerte discrepancia que se mantenía con el gobernador militar de Ayamonte respecto al 
control y supervisión de la devolución de los bienes que procedentes de barcos de la flota aliada 
hundidos o incendiados por la armada francesa habían sido vendidos y distribuidos entre los 
vecinos de la ciudad, por el cuál se había desoído tanto las órdenes del Marqués como las del 
Capitán General de Andalucía. 

Finalmente, el 8 de septiembre de 1693 se da cuenta en el cabildo ayamontino que 
respecto a los bienes, enseres, objetos y ropas “de las naufragadas en la derrota que la Armada 
de Fransª hisso en las costas del Reyno de Portugal a los nabíos de Olanda y Inglaterra y que la 
compraban los mercaderes desta dicha ciudad a corto precio para beneficiarlas y benderlas por 
de buena calidad de que resultaría notable agravio a los veznºs”  había venido el Auditor 
General de la Capitanía de Andalucía de orden del Sr. Capitán General y de “Su Magestad” para 
reintegrar dichas ropas a los cónsules de Inglaterra y Holanda, a los que, efectivamente, se les 
hacen entrega de aquellas prendas recuperadas.
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El Baixo Guadiana durante la Unión Ibérica 
1580-1640 

ENRIQUE R. ARROYO BERRONES 
(V Jornadas de História do Baixo Guadiana – I Sessão – 26 de Janeiro de 2018) 

Era Ayamonte por aquella época una villa en la que ya se habían experimentado, con respecto 
a la época medieval, unos cambios muy significativos en su vecindario. Efectivamente, la 
población agrícola instalada en el antiguo enclave del actual barrio de La Villa se vio superada 
por una concentración de familias relacionadas con las pesquerías, y con la marinería en 
general, que habían ocupado las inmediaciones del río Guadiana. El trabajo campesino, penoso 
y poco rentable, por la baja calidad de unas tierras pedregosas y poco productivas, fue dando 
paso a una actividad marítima, a la que se sumaron cada vez un más importante número de 
hombres; unos se dedicaron a la pesca en el río y en  nuestras playas, mientras que otros 
abandonaron la orilla del mar para, movidos por la ilusión de la fortuna indiana, apresurarse a 
navegar por el Atlántico. Un considerable número de ayamontinos, muchos de ellos marineros 
cualificados: capitanes de naos, pilotos, carpinteros de ribera, etc. estaban participando en la 
Carrera de Indias, hasta el extremo de que nuestra población se había situado en el punto de 
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origen de casi un 50 % de los marineros registrados en la Casa de Contratación sevillana 
para navegar a las Indias1. 

Todo ello hizo cambiar la mentalidad de nuestros hombres y, por consiguiente, las costumbres 
y el quehacer diario de las familias ayamontinas se abrió a otras formas de vida. El palacio 
marquesal y, en su inmediatez, el convento franciscano, marcaban el tránsito de un pueblo que 
abandona un tipo de vida rural para transformarse en una población más urbana en la que, 
circunstancialmente, por la falta de agua para uso doméstico, se empieza a notar un cambio 
profundo incluso en el esquema constructivo de sus casas, que ahora no se edificarán cerradas 
con tejados, sino con azoteas, lo que permitirá el almacenamiento de las aguas de lluvia en 
aljibes. La progresión del caserío había llegado ya hasta la mismísima punta en la que el 
Guadiana abre un brazo hacia el levante, formándose así el nuevo barrio de La Ribera en el 
flanco Sur de dicho caserío, en cuya inmediación precisamente se erigió un nuevo templo 
parroquial, el dedicado a Nuestra Señora de las Angustias. 

No les faltaba el trabajo a los numerosísimos carpinteros de ribera que se instalaron por esos 
años en la orilla del Guadiana y en el estero de La Ribera, siendo muy abundantes las 
peticiones que se dirigían al Cabildo para que se les concediera licencias para cortar maderas 
en las tierras del marquesado de Ayamonte con las que poder construir barcas de jábega, a 
cuyas solicitudes se contestaba siempre afirmativamente, ordenándose, sin embargo, que se 
cortase la estrictamente necesaria para evitar los abusos. 

La marinería ayamontina, como la de toda la costa meridional española, tenía que 
enfrentarse por entonces, además de a los peligros propios de las faenas pesqueras, en 
embarcaciones todavía rudimentarias, al pillaje al que era sometida por parte de la 
piratería berberisca que azotaba de continuo nuestras costas y que suponía un serio peligro 
para toda la población; de hecho, a la recién erigida iglesia parroquial de las Angustias, en 
la  orilla del río, se la había envuelto por un baluarte desde el que se podía divisar la 
desembocadura del río, por la que, a veces, llegaban a adentrarse dichos corsarios, razón por 
la cual las autoridades del pueblo, el Concejo, tenía siempre la preocupación de que las velas 
que hubieran de hacerse tanto en el baluarte de las Angustias como en la barca que se 
situaba en la barra, entre las dos puntas de arena, se hiciesen por personas nombradas 
expresamente para ello por el Alguacil del propio Concejo, evitando que fueran hechas por 
mozos jóvenes poco responsables2. 

Las excelentes relaciones humanas entre los vecinos de una y otra orilla del Baixo 
Guadiana, como en cualquier otro tramo de la frontera luso-española, siempre han estado 
por encima de las enemistades y de los enfrentamientos políticos. Portugueses y 
españoles han estado 

1 PRIETO MORENO, Manuela, "Marinería y emigración onubense a América en el s. XVI", in I Jornadas de 
Andalucía y América, Instituto de Estudios Onubenses, 1981, pp.265-275.

2 ARCHIVO MUNICIPAL DE AYAMONTE (en adelante A.M.A.) Leg. 2 Fecha del documento 18-VI- 1585.
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siempre dispuestos a confraternizar y aún teniendo por aquí, como es el caso, entre un país y 
otro, el accidente natural del río Guadiana, éste nunca ha supuesto una barrera infranqueable 
para los intereses de los vecinos; portugueses de ambos géneros se han mezclado y han 
emparentado con las personas de la otra orilla y viceversa, manteniéndose siempre una 
correspondencia cordial en el trato entre las personas de un lado y otro del Guadiana, 
quedando ésta solamente truncada cuando desde los gobiernos respectivos se ha incitado al 
pueblo a disentir y a discrepar de la opinión o de la conducta del otro. 

Un acontecimiento inequívoco de las buenas relaciones existentes en nuestra frontera a lo 
largo de todo este tiempo es el que se vivió en el Baixo Guadiana con motivo de la visita que 
hizo a Castro Marim, el día 3 de febrero del año 1573, el rey D. Sebastián, día en el 
que numerosísimos vecinos de Ayamonte se acercaron a saludar al joven monarca3. 
Salieron los ayamontinos en once bergantines muy bien engalanados, especialmente 
aquel en el que navegaba el Corregidor de Ayamonte, como lo había ordenado la marquesa 
(Ana Fernández de Córdoba, ya que su marido, el III marqués, D. Antonio de Guzmán, estaba 
en Italia ocupando el cargo de Gobernador del Milanesado) dando escolta al bergantín del 
Rey que navegó hasta la barra del Guadiana. Desde el Baluarte de las Angustias se disparó 
la artillería en señal de honor, respeto y bienvenida al monarca portugués, las campanas de 
la iglesia de las Angustias repicaron de alegría, los frailes del convento de San Francisco le 
besaron las manos, y muchas muchachas jóvenes y hermosas (escribió el cronista João 
Gascão) se acercaban con sus botes al bergantín de D. Sebastián con el ánimo de verlo de 
cerca. En esa tarde-noche que era de martes de Carnaval muchos de los acompañantes del 
Rey pasaron a divertirse a Ayamonte, no así el monarca portugués que, tras despachar 
algunos asuntos en la mañana siguiente, que era Miércoles de Ceniza, partió hacia Alcoutim, 
de nuevo recibiendo los saludos y los vítores de los vecinos de Castro Marim y de los 
ayamontinos que otra vez se habían desplazado para saludar al Rey amigo. 

El crecimiento de Ayamonte fue enorme a lo largo del s. XVI y la primera mitad de la siguiente 
centuria debido al auge del comercio y a la fuerte inmigración procedente de Portugal, 
tendencia que, como se ve en la siguiente tabla, quedó truncada en la segunda mitad del s. 
XVII con motivo de las guerras con el país vecino y la fuerte emigración a Indias. Estos son 
algunos datos referidos a la población4.

3 CASIMIRO ANICA, Arnaldo, “De Tavira a Ayamonte, em 1573, quando da visita de El Rei D. Sebastião ao Algarve”, in IX 
Jornadas de Historia de Ayamonte, Ayamonte, Área de Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, 2005. 
4 El primer dato de la tabla está tomado de DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “La población del reino de Sevilla en 1534”, in 
Cuadernos de Historia, Madrid, 1977. El resto de los datos están tomados de GONZÁLEZ, Tomás, Censo de población de las 
provincias y partidos de la corona de Castilla en el s. XVI, Madrid, 1829.
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Año Población 

1498 1.670 

1534 4.658 

1594 5.180 

1694 3.497 

La Casa Marquesal de Ayamonte se ocupó de manera especial en alentar dichas pesquerías, 
dado los beneficios económicos que le reportaba, siendo ellos, los esposos Dª Teresa de Zúñiga 
y Guzmán y D. Francisco de Sotomayor, segundos titulares del marquesado, quienes 
emprendieron la construcción de la nueva iglesia en el barrio de La Ribera. 

En agosto del año 1598, el mayordomo de la fábrica de la iglesia, Fernando de 
Balabarca, concertó5 con los maestros canteros de Tavira, Gaspar de Rodas y Fernando 
Álvarez y con el vecino de Ayamonte, Juan Gutiérrez, también maestro en cantería, la 
construcción de los pilares desde los que había de arrancar el arco toral que debiera elevarse 
hasta siete metros de altura, y la construcción de una bóveda para cubrir la capilla mayor. 
La piedra de cantería, según el contrato, la tenían que traer a su costa los citados 
maestros canteros hasta el desembarcadero del Pasaje, mientras que la fábrica de la iglesia 
se obligaba a traerla desde el desembarcadero hasta el pie de la obra. 

5 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE AYAMONTE. Leg. 31 
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Un análisis secuenciado de los acontecimientos vividos en esta frontera durante el tiempo al 
que nos vamos a referir apunta hacia la existencia de buenas relaciones, de un alto grado  de 
convivencia y de un constante entendimiento entre los vecinos de ambas nacionalidades, sólo 
roto, como digo, cuando se ha sentido, de manera puntual, la injerencia de los gobernantes. 
Pero, aún así, el pueblo, en muchos casos, aunque sólo fuera para asegurarse la subsistencia, 
ha procurado burlar las órdenes de sus respectivas autoridades. 

Prueba de ello, de las excelentes relaciones entre unos vecinos y otros, la encontramos en la 
participación de numerosos artistas portugueses en Ayamonte, como es el caso de 
André Pilarte6 que, habiendo trabajado en el monasterio de los Jerónimos, en Lisboa, 
una vez establecido en Tavira en el año 1530, se desplazó y ejecutó en Ayamonte la portada 
lateral de la iglesia parroquial de Nuestro Señor y Salvador, al estilo de la de la iglesia de la 
Misericordia de Tavira. 

6 SERRÃO, Vitor, “O contexto artístico de Tavira quinhentista”, in Tavira, territorio y poder, Tavira, Cámara Municipal de 
Tavira, 2003.
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Se conserva, además, en Ayamonte otras portadas de cantería portuguesa, de la época 
manuelina, como es el caso de la del templo de San Francisco, con ese bonito sogueado 
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y algunas propias de la arquitectura civil, como la de la casa palaciega del marqués de Ayamonte
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otra en la calle Juan de Zamora 

una ventana en la calle Angustias 
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Y este ajimez en la fachada del convento de las Hermanas de la Cruz 
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De entre los artistas dedicados al trabajo de la madera, ejecutando retablos y dorándolos cabe 
destacar a los maestros doradores: Juan Gómez Camacho, de Ferreiras, y a Manuel Alfonso 
Guerreiro, de Tavira, que doraron a final del s. XVII el retablo dedicado a San Juan Bautista en 
la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias 
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Más tarde intervendría en Ayamonte Gaspar Martins, entallador e imaginero de la 
ciudad de Faro, autor del espléndido retablo mayor de la iglesia de San Antonio de Lagos, 
al que se le atribuye el retablo barroco de la Virgen del Pilar7 situado en la nave de la epístola 
de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
las Angustias.

7 LAMEIRA, Francisco, “A presença em Ayamonte de antalhadores algarvios”, in VI Jornadas de Historia de 
Ayamonte, Ayamonte, Ayuntamiento de Ayamonte, 2002. 
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Y, aunque se desconoce la autoría precisa, es muy posible que el retablo mayor del templo de 
la Merced sea una obra propia del barroco portugués, hecho por alguno de 

los muchos entalladores que existían por entonces en el Algarve. Lo que sí se puede asegurar 
de ese retablo es que trabajó en él, en el año 1746, el pintor y dorador Diogo de Sousa e Sarre, 
vecino de la villa de Loulé. 
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La segunda mitad del s. XVI supone para Ayamonte una etapa de bienestar general. La 
asimilación de la corona portuguesa por parte de la española vino a representar una 
oportunidad extraordinaria para unas más fáciles relaciones comerciales con los vecinos de 
esta orilla, con quienes teníamos un enemigo común, los moros y las escuadras anglo 
holandesas, para cuyo rechazo se ponían guardias, como acabo de decir, en el Baluarte de 
lasAngustias y la barqueta que se sacaba hasta abajo de Canela, cerca de la barra 
del Guadiana8. 

A veces se registraban incursiones de piratas hasta el mismo caserío del nuevo barrio de La 
Ribera, lo que intranquilizaba sobremanera al vecindario. Se llegaron a organizar alardes y 
rebatos para mantener a todos los hombres útiles dispuestos para hacer frente a estos 
ataques, tomando entonces el marqués la decisión de guardar más convenientemente esta 
villa, proponiendo la construcción de tres baluartes a lo largo de aquella orilla del Guadiana. 

8 A.M.A. Leg. 2. Fecha del documento 2-VII-1590. 
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El mismo marqués se comprometió a dar, para poder fortalecer la orilla, una aportación de los 
diezmos que le correspondían de la fabricación de la cal y de los ladrillos, y pidió al Concejo 
que estudiase de dónde se podría aprontar dineros para acometer estas obras tan necesarias, 
acordando el Cabildo, de inmediato, contribuir con la cantidad de doscientos ducados cada 
año, mientras duraran las obras, y pedirle ayuda a los vecinos para que cada uno diera lo que 
pudiese; pero pasó algún tiempo y al no haberse iniciado aquellas obras, quedaron en el 
olvido, quizá también porque, por efecto de la bancarrota que ya afectaba a España, durante 
los últimos años de la monarquía de Felipe II, a los oficiales de nuestro Cabildo se les instó a ir 
a Sevilla para que, por boca del Asistente de aquella ciudad, recibieran la novedad de que a la 
villa de Ayamonte, como a las demás, se la obligaba a anticipar al Rey la contribución de los 
dos siguientes años, lo que obligó al Cabildo, para poder hacer frente a tal ejecutoria, a 
disponer del caudal del pósito9. 

Los beneficios que le reportaban al marqués los diezmos de todas las rentas y las alcabalas no 
eran ciertamente crecidos. El marquesado de Ayamonte, aún siendo un territorio de una 
superficie apreciable, no estaba constituido por tierras provechosas, eran suelos hostiles a la 
siembra de granos, y los titulares de este señorío nunca se distinguieron entre otros linajes 
nobiliarios andaluces por disponer de grandes caudales; por eso, para aumentar sus rentas, 

D. Francisco de Guzmán, el IV marqués, puso en práctica la fórmula, llevada a cabo por otros
nobles, de poner en explotación, o mejor dicho de dar facilidades a un grupo de vasallos ya
residentes en su propia jurisdicción para convertir algunas tierras que hasta entonces habían
permanecido baldías en tierras cultivables. Con ello se aumentaría la superficie roturada y así
se podría promover la llegada de nuevos pobladores procedentes de otras latitudes y desde
luego de la vecina Portugal, unida ahora a España bajo la corona de Felipe II. Ya sus abuelos, Dª
Teresa de Zúñiga y Guzmán D. Francisco de Sotomayor, los segundos marqueses de Ayamonte,
habían hecho lo mismo cuando decidieron fundar Villablanca10, en el año 1537, aprovechando
el desplazamiento de algunos vecinos de la dehesa de Los Verdes a las proximidades de la
ermita de Nuestra Señora de la Blanca. Ahora, lo que hace realmente el IV marqués,
aprovechando un notable incremento de la población de Ayamonte, es posibilitar la creación
de un nuevo núcleo de vecinos en el sitio de San Silvestre, otorgando una carta de privilegio11,
el día 12 de enero de 1595, a partir de la solicitud que le hacen personas establecidas en la
anteriormente nombrada dehesa de Los Verdes y Campanillas, que hasta entonces pertenecía
a la jurisdicción de Ayamonte y estaba situada a dos leguas al norte de Villablanca, inmediata a
la jurisdicción de los Castillejos, pueblo ya perteneciente al marquesado de Gibraleón. En el
listado de las personas que hacen la petición para establecerse en la nueva población aparece

9 A.M.A. Leg. 2. Fecha del documento 21-VII-1592. 
10 GONZÁLEZ CRUZ, David, “Explotación del territorio y política repobladora en el marquesado de Ayamonte durante la 
Edad Moderna” in II Jornadas de Historia de Ayamonte, Ayamonte, Ayuntamiento de Ayamonte, 1997.
11 Ibídem.
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un número considerable de gente venida de Portugal, con apellidos como: Lorenço, Vas, 
Madeira, Piris o Esteves. 

La nueva repoblación tenía como principal interés, naturalmente, el incrementar las rentas del 
señorío, cosa que no oculta el propio marqués quien dirá en la carta de privilegio que  eso era 
algo natural y que él mismo estaba obligado a conservar y a acrecentar la hacienda y el 
Estado que Dios, los reyes y sus padres le habían dado12. 

A lo largo de distintas centurias, Ayamonte ha despertado la curiosidad de determinados 
viajeros de otras nacionalidades que la han incluido en itinerarios que luego se han dado a 
conocer, es el caso del manuscrito del alemán Diego Cuelbis, cuyo itinerario se conserva desde 
mediados del s. XVIII en la British Library; fue descubierto en el s. XIX por el arabista Pascual de 
Gayangos con ocasión de la catalogación de los manuscritos hispánicos de dicha institución y a 
él se debe también la copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Cuelbis llegó 
a Ayamonte en el año 1599 procedente de Portugal. Cita en su itinerario a Beja (en el 
Alentejo), luego a Mértola de la que dice que desde ella se embarcaron para llegar a Ayamonte 
(principio y término de Andalucía), escribiendo lo que sigue acerca de Castro Marim a la que 
señala como Castro Marino: 

12 ARCHIVO MUNICIPAL DE S. SILVESTRE DE GUZMÁN. Leg. 5, fecha documento 12-I-1595. 
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CASTRO MARINO 
A doce leguas está Castro Marino, situada frente a Ayamonte. Es una ciudad y puerto de mar 
del reino de Portugal. Aquí el río Guadiana divide la provincia de Andalucía del reino de 
Portugal. Es de D. Antonio de los Caballeros, que tiene aquí un castillo muy hermoso y fuerte. 
Está a la otra banda del río, a la mano derecha, a la orilla del mar y boca del mismo río. 
Antiguamente se llamó Castro Vetera, hoy Castro Marino. Aquí hay siempre comodidad para 
embarcarse a Sevilla, Cádiz o Sanlúcar, porque llegan aquí cada semana barcas cargadas de 
leña y carbones13. 

Éste D. Antonio de los Caballeros que se cita en el texto es sin duda el que durante años 
desempeñó el cargo de Alcaide Mayor del castillo de Castro Marim (Antonio de Melo). 

13 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Biblioteca Digital hispánica, Thesoro Chorographico de las Espannas. 
Autor: Diego Cuelbis. Mss./ 18472, pp.151-153.
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Cuelbis al final de esta descripción hace constar que en Castro Marino pudo leer la siguiente 
inscripción romana: 

cuya traducción al español es: 

Yo Lucio Cornelio, siendo legado (representante) del cónsul (gobernador de la Lusitania) Fabio, 
hasta que se me salió el alma conservé mucho mi vigor natural y mi esfuerzo varonil. Al fin, 
desamparado ya de los médicos y de Esculapio, dios de la medicina, a quien yo me había 
ofrecido para ser su perpetuo sacerdote, Lucio Fabio me dio aquí sepultura. 

Estaríamos refiriéndonos a una inscripción del s. II a. C., citándose a dos personajes de la 
República Romana que estuvieron, precisamente, relacionados con la guerra contra Viriato. 
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Parece ser, según se cuenta en el Capítulo LII, Volumen III de la Crónica General de España, 
escrita por Florián Ocampo, que Lucio Fabio, al que se cita, es Fabio Serviliano que tuvo como 
legado, como representante, en esta parte de la Lusitania a Lucio Cornelio. Florián Ocampo fue 
historiador y cronista del emperador Carlos I, padre de Felipe II. Luego, Diego Cuelbis hace una 
descripción de Ayamonte en los siguientes términos: 
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AYAMONTE 

El puerto es tan ancho que pueden bien entrar los navíos grandes de 400 toneladas  y más, 
donde tienen grandísimo trato los mercaderes flamencos, alemanes, franceses y de otras 
naciones. Es del marqués de Ayamonte, que tiene allí su palacio en el más alto lugar 
de la ciudad. 

Aquí, cuando salimos nosotros de la barca, los alguaciles han mandado el recado de 
Mértola y del registrador por las cosas que llevásemos con nosotros y buscado nuestra 
robba [sic] ¿impuesto?. 

Pasamos en esta villa tres días. La gente es muy amiga de los forasteros, por amor del 
trato que tienen con ellos. Es un pueblo de mucho regalo y deleite. Todas las cosas 
para vivir están muy baratas. Hay aquí buen pan, buen vino, carne y pescado en 
muchísima abundancia y es si [sic] delgado que yo no he comido antes en  España y 
lo suelen ordmar [sic] rastir [sic] ¿cocinarlo? en aceite buenísimo. 

Tiene esta ciudad calles muy anchas y limpias en las que hay muchas tiendas de los 
mercaderes y oficiales diferentes con sus casas y edificios muy buenos. Hay aquí 
muchos esclavos y principalmente hembras negras y morenas que vienen de las 
Indias y Santo Tomé, muy hermosas y amorosas, de manera que los vecinos de esta 
villa se casan muchas veces con ellas. Las pobretas, cerca de La Ribera venden los 
pescados y frutas, granadas y otras que hay allí en mucha cantidad. 

Fuera de Ayamonte en el camino de Sevilla hay infinitas huertas de frutas lindísimas y 
muchas y grandes granadas; hay también viñas infinitas a cada lado del camino. 

El camino de Ayamonte por tierra a la ciudad de Sevilla es de veinticuatro leguas14. 

Hace, a continuación, una breve descripción de La Redondela, de la que dice que es 
una población de mucho vino lindísimo tinto y blanco, estando la canada (8 litros) y el 
açumbre  (2 litros) a sólo 24 maravedís, el más barato que él había bebido en toda 
España. 

Cuelbis nos dejó un dibujo15 de nuestra costa atlántica, desde la población de 
Castro Marino en la banda portuguesa, el río Guadiana y la orilla española desde 
Ayamonte hasta Palos de la Frontera, dejando marcadas, además las 
localidades de La Redondela, Lepe, San Miguel Arca de Buey, Cartaya, Gibraleón 
y Huelva. 

14 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Biblioteca Digital hispánica, Thesoro Chorographico de las Espannas. 
Autor: Diego Cuelbis. Mss./ 18472, pp.154-156. 
15 RAYA RETAMERO, S. Andalucía en 1599 vista por Diego Cuelbis. Grupo de Investigación Viajeros e Hispanistas HUM-545. 
Consejería Educación, Junta de Andalucía, 2002.
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Otro aspecto de extraordinaria importancia que nos ayuda a entender mejor la 
situación social que se vivía a finales del s. XVI en nuestra demarcación es la referida a 
la esclavitud. Ayamonte conoció un activo mercado esclavista en el tiempo al que nos 
estamos refiriendo. El origen de las personas que sufrían la esclavitud procedían del 
África negra y llegaban hasta aquí conducidos por los portugueses que eran quienes, 
con motivo de las exploraciones por la costa occidental africana y, ante la demanda de 
esclavos para su utilización en América, muchos de ellos pasaban por Ayamonte, 
camino de Sevilla, ciudad en la que era muy frecuente encontrar mercaderes de 
esclavos que realizaban sus compraventa y negocios para la reexportación en las 
gradas de la catedral, siendo la mayoría de estos traficantes de nacionalidad 
portuguesa, aunque también los había: genoveses, ingleses, flamencos y 
naturalmente españoles16. Para el caso de Ayamonte, tenemos un libro 
interesantísimo, de mi buen amigo Antonio Manuel González Díaz17, en el que hace 
un estudio detallado de este comercio en el que la “mercancía” era adquirida como 
lujo estamental y otras veces para ser empleada como mano de obra, pasando a 
ser sus propietarios: mercaderes, artesanos, eclesiásticos, pilotos de la Carrera de 
Indias, esparteros, cordeleros, sastres, 

16 PERAZA, Luis de, Historia de Sevilla: Historia de la nobilísima e imperial ciudad de Sevilla, Biblioteca virtual de 
Andalucía. 
17 GONZÁLEZ DÍAZ, Antonio Manuel, La esclavitud en Ayamonte durante el Antiguo Régimen
 (s. XVI, XVII y XVIII), Huelva, Diputación de Huelva, 1996.
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molineros, etc. Entre 1583 y 1599 la mayor parte de las ventas se hicieron entre los 
propios ayamontinos, en un 59´2 %, siendo portugueses el 36´5% de los vendedores, 
con estas procedencias: Tavira, Beja, Faro, Alcoutim, Castro Marim y Mértola. El resto, 
un 4´3 % procedían de otros puntos de Andalucía. En el s. XVII las ventas con 
procedencia de Portugal disminuyó progresivamente, extinguiéndose casi por 
completo en la segunda mitad del siglo. La fórmula más frecuente por la que los 
esclavos, ya a mitad del s. XVII, adquirían su libertad era a través de los testamentos de 
sus amos, en los que se decía que “por los buenos servicios que le había prestado”. 

El tránsito de s. XVI al XVII se vivió en Ayamonte, al igual que en toda la Andalucía 
occidental, de forma dramática, ya que el hambre y el azote de una violentísima 
epidemia de peste vendrían a provocar un muy considerable número de muertes. 
Rápidamente se tomaron las primeras precauciones; fueron medidas policiales para 
evitar la entrada de gentes y de productos infectados. En el mes de abril de 1599 se 
cerraron algunos caminos, colocando en ellos a hombres haciendo guardias. La 
situación se hizo caótica. El pan, además, empezó a faltar y la poca cantidad que se 
ponía a la venta duplicó su precio. En la primavera de 1602 se tomaron las medidas 
acostumbradas, prohibiéndose la entrada de ropas por mar y por tierra. En 1603 es en 
el que se registran los graves sucesos en Ayamonte relacionados con la peste; en 
agosto se tienen noticias de que Huelva estaba infectada y en septiembre Ayamonte 
había quedado infectada y lloró la pérdida de numerosos vecinos. El profesor 
Sánchez Lora18, que tiene hecho un estudio sobre la incidencia de esta 
catástrofe en los registros matrimoniales y de bautizos producidos en este período 
en las parroquias de Nuestro Señor y Salvador y en la de las Angustias, dice que 
morían diariamente de aquella enfermedad una cantidad tan grande de personas 
que no daba tiempo a enterrarlas, teniéndolo que hacer en fosas comunes que se 
rociaban con cal viva. Por eso y porque la enfermedad de la peste era en dicha 
época consideraba como un castigo divino, son frecuentes en los textos de la época 
expresiones tales como: "Dios Nuestro Señor ha sido servido" o "por nuestros 
pecados", etc. Ayamonte acudió el 12 de noviembre de 1603 a San Diego de Alcalá 
y lo eligió como su particular Patrón, Defensor y Abogado19. Milagrosamente, la 
epidemia de peste empezó a remitir en Ayamonte a partir de aquella fecha, aunque 
todavía se seguían recogiendo referencias del mal en las actas municipales.  

18 SÁNCHEZ LORA, José Luis, Demografía y análisis histórico. Ayamonte 1600-1860, Huelva, Diputación Provincial 
de Huelva, 1987. 
19 ARROYO BERRONES, Enrique, “D. Francisco de Guzmán, IV marqués de Ayamonte, y el dramático tránsito del s. 
XVI al s. XVII”, in VII Jornadas de Historia de Ayamonte, Ayamonte, Ayuntamiento de Ayamonte, 2003.
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Aquel maldito año de 1603 que tantas penalidades había traído se despidió, por si 
todo lo anterior fuera poco, con unos vendavales y unas corrientes tan extraordinarias 
en el Guadiana que, al igual que produjo inundaciones y graves daños en la agricultura, 
vino a modificar el canal de la barra, razón por la cual el Concejo, para evitar que los 
muchos navíos que traficaban por la desembocadura pudieran resultar gravemente 
dañados, mandó a los pilotos de esta barra para que fueran juntos, en la bajamar, a 
sondar la barra y el canal de entrada y salida, para que tomaran las marcas y las dieran 
a conocer a las Justicias, prohibiéndoles que, sin haber hecho dichas diligencias, 
sacaran a ningún navío de los que en ese momento estaban en el puerto, ni que 
metieran a ninguno de los que intentasen entrar, so pena de la pérdida de sus bienes 
y de sus oficios20. 

Los ataques a los que he hecho antes una ligera alusión se solían producir cada año 
con la primavera ya avanzada y hasta bien adelantado el mes de septiembre, o sea, 
desde la época en que empezaba a dominar el buen tiempo, que siempre jugaba a 
favor de aquellos expertos corsarios capaces de producir tan fugaces como sangrientas 
internadas por estas costas, hasta que los vendavales y los tiempos lluviosos se hacían 
presentes; por ello, era a partir del mes de mayo cuando las autoridades locales ponían 
mayor interés en fortalecer  las vigías ordinarias establecidas en la barra y en el 
baluarte de las Angustias. Su Señoría, el marqués, había mandado que, a través del 
Concejo, se señalaran a ocho personas para que fueran las encargadas de hacer, con el 
mejor precio, la compra de los materiales necesarios para la construcción de las tres 
plataformas que se pretendían levantar en la orilla del Guadiana. 

La construcción de los baluartes cada día se hacía más perentoria, así que, a petición 
de D. Francisco de Guzmán se desplazó hasta Ayamonte un ingeniero militar del 
servicio de S.M., el capitán Cristóbal Rojas, para reconocer la orilla del río y para que 
con su mejor criterio quedasen señalados los lugares en los que se pudieran levantar 
las tres plataformas defensivas que se deseaban construir, determinando el marqués, 
después de conocido el estudio del citado ingeniero, que se empezara por el de 
Buscarruidos, en el extremo norte de la villa, procurándose con esta nueva ubicación el 
que la población quedara mejor guardada a lo largo de todo su flanco de poniente, el 
que daba y da su cara al río. El lugar elegido, además, parecía el idóneo pues 
situándose frente a la fortaleza de Castro Marim, vigilaba la avenida del río y quedaba 
bajo la protección del castillo, situado a escasos cuatrocientos metros sobre la colina 
inmediata; incluso entre el castillo y el lugar elegido para la construcción existía un 

20 Ibídem. 
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bonete, una obra exterior al castillo donde había montada alguna artillería, que 
venía sirviendo de avanzadilla del propio castillo. 

En el lugar elegido para la construcción del baluarte estaba la casa de un tal Antón 
Hermoso con el que el Cabildo concertó su compra, quedando en el Archivo Municipal 
constancia de la providencia del Sr. marqués por la que da licencia al Cabildo para que, 
para este fin, pudiera echar 10 maravedís de imposición por cada fanega (55 litros) de 
trigo y 2 maravedís por cada libra (344 gr.) de carne, autorizando al propio 
Cabildo para que de sus propios contribuyese a la obra con 135 ducados 21 

Pero no todos fueron momentos para los temores y los lamentos. El Cabildo de 
Ayamonte acordó mostrar su contento por el desposorio del hijo del marqués, D. 
Francisco Manuel Silvestre de Guzmán, con Dª Leonor de Zúñiga y Sotomayor, hija del 
duque de Béjar. Éste Francisco Manuel Silvestre de Guzmán es el que posteriormente 
protagonizaría con su primo, el duque de Medina Sidonia, hermano de Luisa de 
Guzmán, esposa de Juan IV, duque de Braganza, la conjura para separar Andalucía del 
resto de las tierras de España. Ayamonte celebró en el mes de octubre aquel 
casamiento con luminarias en las Casas del Cabildo, en las calles y en las puertas y 

21
A.M.A. Leg. 3. Fecha del documento 23-VII-1603.
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ventanas de todas las casas, se corrió un toro con cohetes, y lo que fue más vistoso: la 
celebración de una corrida de toros en la plaza de La Laguna y, posteriormente 
la celebración de un juego de cañas22. 

La etapa en la que los dos países estuvieron unidos bajo una misma Corona propició 
unas excelentes relaciones entre los gobernantes y los vecinos de una y otra orilla del 
Guadiana, que se prestaban ayuda mutua ante la presencia de otras naciones 
enemigas que atentaban con romper la paz, como era el caso de los piratas, los 
“enemigos de nuestra fe”, y las escuadras inglesas y holandesas que “andan 
desvergonzadas infectando los lugares  de esta costa”. Así, por ejemplo, cuando el 
gobernador de la ciudad de Lagos (Portugal) dio aviso el 21 de abril de 1606 de la 
presencia de 19 galeones holandeses -recordemos que España estaba en guerra con 
Flandes desde 1568 “la Guerra de los Ochenta Años”. Desde la orilla española se 
organizó la defensa poniendo en la desembocadura del río una barqueta para que 
velara día y noche, y en el baluarte de las Angustias, como en otras ocasiones, se 
establecieron las correspondientes velas. Igual ocurrió en la primavera siguiente, 
cuando 26 navíos, también holandeses, quemaron, el 25 de abril, los barcos de la 
armada que estaban surtos en el puerto de Gibraltar, entendiéndose que se iban a 
acercar hasta aquí con el propósito de echar gente a tierra para hacer daño en 
distintos lugares de esta costa. En aquella oportunidad llegaron al Cabildo de 
Ayamonte, de la mano del Corregidor, el licenciado Medinilla, tres cartas, una del 
duque de Medina Sidonia, otra del Corregidor de Gibraltar y otra del Contador de la 
Armada que estaba en el Estrecho, con las que anunciaban a las autoridades de 
esta costa las desgracias que acababan de ocurrir en Gibraltar23 

Les quiero mostrar ahora, antes de entrar en los más tumultuosos años de nuestra 
historia en común, un dibujo del portugués Pedro Texeira y la descripción que hace de 
nuestra costa. Desde la llegada el trono de Felipe IV, en el año 1621, tanto el monarca 
como sus consejeros más allegados ansiaban disponer de una descripción “cierta y 
puntual” de toda la costa ibérica y se estimó que lo más conveniente sería que un solo 
hombre recorriera toda  la franja costera, de este modo se aseguraría, al menos 
teóricamente, que el criterio empleado para todo fuera siempre idéntico. Esa persona, 
además de ser capaz de hacer observaciones, recoger datos y tomar mediciones, 
tendría que saber transformar todo aquello en algo útil e inteligible, convertirlo al 

22 A.M.A. Leg. 3. Fecha del documento 2-X-1604.
23 A.M.A. Leg. 3. Fecha del documento 29-IV-1607. 
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mismo tiempo en una relación escrita, en dibujos y en mapas, garantizándose su 
complementariedad. El elegido para llevar a cabo  tan colosal tarea fue el joven 
portugués Pedro Texeira (Lisboa 1595-Madrid 1662) quien recorrió toda la costa 
desde Hondarribia (Guipúzcoa) hasta Rosas (Gerona). El “Atlas del Rey Planeta”, que 
así se titula el libro que contiene toda esta información, se editó tras encontrarse 
casualmente en la Biblioteca de Viena cuando se estaba buscando unos dibujos del s. 
XVI. A continuación les refiero algunos datos referidos al Baixo Guadiana contenidos en
la descripción24 que hace de la costa, puertos y lugares del Sotavento algarvío en el
año 1634:

Nos dice que a seis leguas de Tavira y su puerto sigue la costa hacia el levante 
acompañada de islas de arena, casi toda despoblada, sin más que en casi media 
distancia hay una iglesia, junto a un arroyo, que llaman Ntra. Sra. de Caçela. Al final de 
las seis leguas entra en el mar el caudaloso Guadiana, que divide con su corriente a 
este reino del Algarve del de Andalucía, quedando por último de la parte del Algarve la 
villa de Castro Marim que está situada de la parte del poniente del río Guadiana. 

Es la villa de Castro Marim lugar muy antiguo y fuerte por su sitio. Está toda 
amurallada y en lo más inminente de su población tiene un fuerte castillo, como 

24 TEXEIRA, Pedro, "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos", in Atlas del Rey 
Planeta, Ed. Nerea, S.A. 2002.
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frontera que era a los moros antiguamente de Andalucía. Y en aquel tiempo fue bailía 
de la orden militar de Cristo que después se pasó a la villa de Tomar. Dista media legua 
de la villa de Ayamonte, primer lugar de la parte occidental del reino de Andalucía, 
dividiendo a estas dos villas la anchura del río Guadiana con su puerto, siendo la villa 
de Ayamonte de mayor trato que la dicha de Castro Marim. 
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Y de la costa inmediata de Andalucía nos dice: 

El primer lugar y más occidental de la costa de Andalucía es la villa de Ayamonte que 
está situada en la parte oriental del famoso río Guadiana. Es lugar cercado y de grande 
población. 
Su puerto no es de tan bajo fondo que no fuera capaz de gruesas armadas si la barra 
fuera más fácil de tomar, porque la divide en dos un banco de arena. Y la barra por 
donde entran los navíos de mayor porte es por la que queda más a la parte del 
poniente, por ser más ancha que la otra. Tiene esta barra en su entrada tres brazas, y 
en medio una, y adelante va creciendo hasta diez brazas, donde dan los navíos fondo 
enfrente de la villa y su playa. Desde este puerto de Guadiana y villa de Ayamonte 
camina la costa al levante. Cuatro leguas está junto a la mar un lugar que llaman La 
Redondela, sin que en todo este espacio de costa haya  cosa de que poder hacer 
mención, siendo toda seguida hasta la barra de Gibraleón (se debe referir a la que 
forman los ríos Tinto y Odiel). Y de este dicho lugar de La Redondela tres leguas, 
desviado dos de la costa, está la villa de Lepe. Y de ella a dos leguas, junto a la costa, 
está la villa de San Miguel. 

Con esto llegamos a los años más tristes de nuestras relaciones. Como todos sabemos, 
después de fallecer el rey D. Sebastián, al que le sucedió durante un corto tiempo su 
tío, el cardenal D. Enrique, se vivió en Portugal una situación de confusión que 
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aprovechó Felipe  II, quien, en 1580, argumentando sus derechos legítimos como 
heredero preferente, por ser nieto del rey D. Manuel, se intituló como rey de Portugal, 
bastándole para ello enviar al duque de Alba para que hiciera por estas tierras un 
paseo militar, y a algunos emisarios que persuadirían a las personas más influyentes de 
algunas localidades para procurar el ser reconocido y aclamado como rey de Portugal, 
como parece ser ocurrió aquí, en Castro Marim, cuando miembros del Consejo de 
Regencia, el 17 de julio, lo nombraron como “Rey  y Señor natural y de todos los 
Reinos y Señoríos de la Corona de Portugal como en  Derecho a él pertenecen”25. 

Pasaron los años y a la monarquía de Felipe II, que había sabido ganarse con prontitud 
la confianza de la mayoría de la nobleza portuguesa, comprometiéndose a conservar 
en el país todos los fueros, privilegios, usos, costumbres y libertades que tenían los 
portugueses por concesión de sus antecesores y también la confianza de los grandes 
comerciantes y financieros de este reino que esperaban la protección del comercio con 
sus colonias, siguióla de Felipe III y la de Felipe IV. La decadencia de la monarquía 
española durante estos dos reinados se agudizó, declarándose en quiebra ante el gasto 
extraordinario que suponía el afrontar tantas guerras, larguísimas y sangrientas, 
repercutiendo en Portugal que empezó a temer por la pérdida de su imperio, dando 
lugar a que se acentuaran los sentimientos nacionalistas, especialmente durante el 
reinado de Felipe IV, en el que su valido, el conde- duque de Olivares, aplicó una 
política tan perniciosa que se tradujo en el aumento de la presión fiscal, exigiéndole al 
pueblo portugués más tributos y hombres para consumirlos en guerras que en nada 
interesaba a los portugueses y que dañaba, por otra parte, a su economía, basada 
principalmente en el comercio exterior, caminándose, poco a poco, hacia unos brotes 
revolucionarios. 

Empezaron las revueltas en Évora, en agosto de 1637, ciudad en la que los vecinos 
estaban sumidos en la pobreza, siendo cada vez mayores los impuestos que habían de 
pagar, mientras los propietarios gastaban sus rentas en la Corte o en otras ciudades. 
Igualmente, el Algarve, en el mes de septiembre, también empezó a amotinarse, 
percibiéndose aquí actos de rebeldía no sólo ante los nuevos impuestos sino también y 
principalmente por la recesión comercial y la ruralización consiguiente. En Loulé los 
campesinos obligaron a la Cámara a suspender el Real de Agua y la nueva valoración de 
las haciendas. La fuerza amotinadora más activa estaba en el campo, donde los 
campesinos procuraban unirse contra los centros urbanos, sedes fiscales y

25 SERRÃO, Veríssimo, O tempo dos Felipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), Ed. Colibri, Lisboa. 
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señoriales, como parece que ocurrió en Silves, atacada por San Bartolomeu de 
Messines, en Faro, atacada por Estoi con la ayuda de San Brás de Alportel,  o en Tavira 
que fue atacada por Moncarapacho y otras aldeas. Mientras tanto, la nobleza del 
Algarve, de las familias que tenían más que perder, se situó del lado de la represión 
activa, impidiendo la entrada en las ciudades y colaborando después con la represión 
oficial. De hecho, entre mediados del mes de diciembre y mediados de enero del año 
siguiente, los agitadores ya habían aceptado los nuevos impuestos26.

Sin embargo, después de esta capitulación, Madrid juzgó llegada la hora de proceder al 
castigo, creándose tanto en Badajoz como en Ayamonte dos Plazas de Armas, con dos 
Consejos de Guerra, confiándosele al marqués de Ayamonte el cargo de 
Gobernador de las Armas27. 

Para presidir el Consejo de Guerra se nombró al duque de Medina Sidonia, Capitán 
General del Mar Océano, Costa y Ejército de Andalucía, titular de la Casa más opulenta 
de España, no sólo por la extensión del territorio de su ducado, sino por el monopolio 
de la pesca del atún en las almadrabas que sólo ellos podían armar en todo el gofo de 
Cádiz. 

Hasta el mes de noviembre no recibió el de Medina Sidonia la orden de pasar la 
frontera del Algarve a la cabeza de la nobleza y de las milicias del reino de Sevilla “para 
remediar las inquietudes”. El día 1 de enero de 1638 entró en Ayamonte, lo 
acompañaba el marqués de Valparaíso, Maestre de Campo General del Ejército y 
también el marqués de Villamanrique  y más de cincuenta caballeros muy bizarros y 
con muchas galas, siendo algunos criados suyos y otros de las Órdenes de Santiago, 
Alcántara, Calatrava y San Juan. A la entrada en Ayamonte se formó un escuadrón de 
arcabuceros, mosqueteros y piqueros de doce Compañías del tercio de galeones de la 
Carrera de Indias y ochenta infantes más. También estaban presentes cinco Compañías 
de la villa de Ayamonte. Al pasar S.E. fue saludado con muy gallarda música marcial 
de artillería28. 

A su llegada le esperaban algunos representantes de las autoridades urbanas del 
Algarve, los cuales experimentaron, según se informó a la Corte, miedo y respeto al 

26 DE OLIVEIRA, Antonio, “O duque de Medina Sidonia e a repressão dos levantamentos populares do Algarve 
em 1637-1638” in II Jornadas de Historia sobre Andalucía y el Algarbe (siglos XII-XVIII), Huelva, Departamento de 

Historia Medieval, Universidad de Sevilla, 1990.
27 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Luisa I, Historia de una conjura, Cadiz, Diputación de Cádiz, 1985. 
28 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Suma breve de la caballería e infantería que mandó conducir el Excmo. Sr. 
duque… a la villa de Ayamonte… Francisco de Lira, 1638, Sign. VC/118-39.
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contemplar la parada militar con que el duque hizo su entrada. Allí se acordó limitar el 
castigo a una demostración de dureza con los cabecillas y se hizo un envío de 500 
hombres a la fortaleza de Lagos. Medina Sidonia propuso un plan de acción que era el 
de convocar en Ayamonte  el día 2 de febrero a todos los Corregidores del Algarve para 
acordar con ellos la captura de unos setenta revolucionarios, los que más se hubieran 
destacado, con lo que quedase descabezada la revuelta. Luego se publicaría un perdón 
general, salvo para los exceptuados cuyo número se fijo de manera arbitraria en doce, 
siendo seis de ellos ajusticiados: dos en Lagos, dos en Faro (aunque uno de ellos 
pudo huir), uno en Tavira y otro en Loulé, y los otros seis castigados a galeras29. 

Durante todo este tiempo se produjo un intenso intercambio de cartas entre el duque 
y la Corte en las que se planteaban dudas, unas veces relacionadas con temas 
tributarios y otras buscando el pláceme para realizar ciertas estrategias militares. El día 
2 de enero el Rey escribió una carta al duque de Medina Sidonia en la que se le 
informaba de que se había dado orden al Consejo de Portugal para que los 
Corregidores de Corte, con las justicias, ajustaran el modo y disposición de asentar la 
cuenta de los impuestos del Real del Agua y la cuarta parte del Cabezón (listado de los 
contribuyentes y escritura de obligación de la cantidad que se pagaba de alcabala -
tributo que pagaba el vendedor en los contratos de compraventa- y otros impuestos) 
en la misma forma en que se hacía antes de que se hubieran quemado los libros y 
papeles por donde se podían justificar. Pero también se le decía que, el Rey, usando de 
su benignidad y clemencia, había tenido a bien que se hicieran diferentes perdones, de 
los que ya se avisaría más adelante y que se gobernara con gran recato, metiendo en la 
retaguardia un cuerpo de gente superior en número al que se pudiera suponer por 
parte de los sediciosos, pero sin que se causase un gran recelo ni pareciera que se 
tenía una gran desconfianza. De entre las acciones militares a desarrollar se dio 
prioridad a la fortificación y guarnición de los puertos de mar y de montaña, lo que 
cubriría un doble objetivo, por un lado evitar que los algarvíos pudiesen recibir alguna 
ayuda por parte de los franceses y holandeses, de quienes se podía sospechar cierta 
connivencia por ser en ese momento los más grandes enemigos de España, y por otro, 
impedir la comunicación de los algarvíos con los rebeldes del Alentejo, mandándose 
fortificar y asegurar con guarnición algunos pasos como el Barranco do Demo, el 
camino desde Lisboa al Algarve por Odeceixe y el paso del Guadiana por Mértola; de 
esta forma el Algarve había de quedar envuelto por las fuerzas militares con sede en el 
comando de Ayamonte, aunque asistido por el Gobierno de Lisboa, pues a la princesa 
Margarita se le había enviado orden para que en la parte por donde no se pudiese 

29 SALAS ALMELA, Luis, Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580-1670.
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desde Ayamonte, se prestase apoyo para asegurar estos pasos. En la misma carta 
se daba el Vº Bº para que viniesen a Ayamonte: Simón Fernández de Andrade y 
Feliciano Salgado, gobernador y sargento mayor, respectivamente, de Faro, gente 
inteligente y de confianza que harían un buen servicio en Ayamonte y se 
anunciaba el envío de 30.000 ducados de plata para que no faltase para los 
gastos que se estaban produciendo en esta frontera30. 

En la siguiente carta, de fecha 7 de enero de 1638, el rey creó oficialmente el 
Consejo de Guerra de Ayamonte, que estuvo formado por: el duque de Medina 
Sidonia, el marqués de Valparaíso, el conde Salvatierra, el marqués de Ayamonte, al 
regente de la Audiencia de Sevilla y a un Secretario, con las mismas facultades que 
el Consejo de Guerra que residía cerca de su persona31 

El castigo al que fue sometido todo el Algarve comenzó con la llegada de los 
soldados españoles, cuya sola presencia y alojamiento supuso ya una pesada 
carga. 
El día 8 de enero despachó Medina Sidonia una nueva orden a todos los 
lugares de su Estado, marquesado de Ayamonte, de Gibraleón y otros para 
que cada lugar sirviese a S.M. con una Compañía. Algunas de ellas cruzó el 
Guadiana, otras permanecieron en Ayamonte y otras se quedaron en Lepe. El 
día veintiocho de febrero S.E. despachó una nueva orden a todos los 
Gobernadores, sargentos Mayores y Capitanes de toda Andalucía que venían 
conduciendo Compañías a Ayamonte que se volviesen a sus lugares de 
origen hasta que se les diera una nueva orden32. Esta orden venía a suponer 
que la calma se había restablecido en todo el Algarve. 
El duque de Medina Sidonia permaneció en Ayamonte hasta mediados del 
mes de abril de 1638, expresando en sus últimas cartas dirigidas al Rey la 
satisfacción de haber devuelto la quietud a todos los lugares del Algarve y el 
reconocimiento a algunas personas que habían desempeñado sus 
ocupaciones militares de manera sobresaliente, como fue el caso de Juan de 
Uribe y Ozaeta, del hábito de Santiago, que había procedido muy 
honradamente no sólo en el gobierno de la caballería e infantería del presidio 
de Tavira, sino porque fue capaz de apresar en aquel tiempo a cuatro bajeles 
de turcos y, muy

30 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (en adelante A.G.S.). Sección Casa de MedinaSidonia. 
31 Ibídem .
32 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, Suma breve de la caballería e infantería que mandó conducir el Excmo. Sr. 
duque… a la villa de Ayamonte… Francisco de Lira, 1638, Sign.118 - 39.
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particularmente, por la asistencia que prestó en Castro Marim al retirar toda la 
infantería, caballería y municiones que estaban en el Algarve, demostrando siempre 
ser muy a propósito para la guerra y para la paz33. 

Ayamonte había sido escogida como Plaza de Armas por varias razones: existía un 
camino real hasta Sevilla, apto para la rueda, y tenía una ensenada suficiente para 
todo tipo de navíos, lo que garantizaba las comunicaciones; se encontraba separada 
de Portugal por el amplio cauce del Guadiana, cuyo curso y desembocadura se 
dominaban desde el otero del castillo, lo que permitía controlar los lugares donde 
podría establecerse una cabeza de puente o intentar desembarcos y lo era también 
para rechazar un intento de los portugueses, encontrándose próxima Tavira, que era 
de las más populosas del Algarve. 

La repercusión de las hostilidades que se vivían en esta frontera tiene también su 
reflejo en el Archivo del Cabildo de Ayamonte en el que consta cómo se hicieron unos 
gastos extraordinarios en los años 1637 y 1638 quedando el propio Cabildo empeñado 
por la cantidad de 1500 ducados y cómo el vecindario se vio sometido a una gran 
estrechez al tener que alojar en sus propias casas a las tropas allí reclutadas. Una de 
esas actas refiere literalmente:

“…por ser esta villa Plaza de Armas por el levantamiento de Portugal y haber acudido 
en todo lo que se le ha pedido para el servicio de S.M. y alojado con todo cuidado las 
Compañías y tenido otros gastos, que todo se debe representar a S.M. y a S.E. el duque 
de Medina Sidonia, Capitán General de estas costas, para que se le den algunos 
privilegios, franquezas y mercedes, pudiendo ser una de ellas la renta por la carga y 
descarga del pescado, que se podría valorar en 4.000 reales cada año… diputándose al 
Sr. Corregidor y a uno de los Alcalde”s34

La situación se agravó más tarde: a un sentimiento nacionalista en alza se unieron 
otras contrariedades como la penetración en la administración portuguesa de más 
funcionarios castellanos, la decepción de una buena parte de la aristocracia y la 
burguesía comercial que veía cómo la flota hispanoportuguesa no podía recuperar 
Pernambuco, que había caído en manos holandesas, el desamparo de las líneas 
comerciales con las posesiones de ultramar, llegándose al límite cuando los grandes 
terratenientes portugueses conocieron la noticia de nuevas levas militares impuestas 
desde Madrid, cuando Cataluña se reveló en junio de 1640.

33 A.G.S. Sección Casa de Medina Sidonia, Documento fechado en Ayamonte el 11-IV-1638.
34 A.M.A. Leg. 5. Fecha del documento 8-III-1638.
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El hecho de que una nueva recluta de soldados lusitanos tuvieran que cruzar la 
península para sofocar una insurrección para ellos carente de todo interés fue el 
detonante para que, ahora, la clase mejor acomodada de Portugal se negara a 
movilizar su escasa mano de obra para entregarla al ejército de España. Los 
inconformes  miraron esperanzados hacia Villaviciosa, a la residencia del duque de 
Braganza, el mayor  latifundista de Portugal. 
Lo que ocurrió después lo podríamos dejar para una siguiente oportunidad, si les 
parece bien. 

Muchas gracias.
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24 janeiro | 21 março | 16 maio

10h00 | Receção
10h30 | Abertura
11h00 | Maria Antónia Moreno Flores (Arquivista)

Comunicação: Portugal - o exílio ayamontino
12h › 14h | Visita guiada: Centro Histórico de Ayamonte

{ Arquivo Histórico Municipal de Vila Real St.º António }

Entrada livre

1ª sessão

24 janeiro’14 | 10h00 › 14h00

/cmvrsa

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt



10h00 | Receção

10h15 | Abertura

10h30 | Pedro Pires (Licenciado em Património Cultural)
Castro Marim na Guerra da Restauração (1640-1668): 
Praça de Fronteira e Baluarte Defensivo do Algarve

11h15 | Cristina Garcia (Arqueóloga/Universidade de Huelva)
A população islâmica de Cacela no contexto 
da reconquista do Baixo Guadiana

14h00 | Hugo Cavaco (Licenciado em História e Mestre
em História Moderna)
Guadiana – o grande rio do sul

15h › 16h | Visita guiada: Centro Histórico de VRSA,
por José Eduardo Horta Correia
(Licenciado em História, Doutorado em História de Arte 
e Catedrático Emérito pela Universidade do Algarve)

{ Arquivo Histórico Municipal de Vila Real St.º António }

Entrada livre

2ª sessão

21 março’14  |  10h00 › 16h00

/cmvrsa

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt



10h00 | Fernando Pessanha 
(Licenciado em Património Cultural e Mestre em História do Algarve)

«A Expansão para o Norte de África e o Baixo Guadiana Quinhentista»

11h00 | Andreia Fidalgo
(Licenciada em Património Cultural e Mestre em História do Algarve)

«O Papel dos Arquivos Históricos no Âmbito da Investigação Historiográfica»

11h20 | Madalena Guerreiro (Arquivista)

«O Arquivo Municipal de Vila Real Sto. António. Dez anos a Preservar a História»

11h20 | Sessão de Encerramento

14h30 › 16h00 | Visita guiada: Forte de São Sebastião, Castelo de Castro Marim, 
Bateria do Registo*, com o guia Pedro Pires
(Licenciado em Património Cultural e pós-graduado em Património Imaterial)

{ Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de Santo António }
Entrada livre

3ª sessão
Sexta-feira, 16 maio’14  |  10h00 › 16h00

/cmvrsa

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

* Participação sujeita a inscrição e limitada ao número de lugares do transporte



09h30  |  Receção e Abertura
10h00  |  «As Ordens Militares em Castro Marim durante 

a Idade Média» - Luís Filipe Oliveira (Universidade do Algarve)

11h00  |  «A Emigração Andaluza para Vila Real Sto. António, 
Monte Gordo e Loulé (1800-1950)» 
- João Romero Chagas Aleixo (Universidade Nova de Lisboa)

14h00  |  Visita a Cacela Velha - Miguel Godinho (Coordenador da Divisão
de Cultura e Património Histórico da CM VRSA)

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

1ª sessão

23 janeiro’15 | 9h30 › 16h30

/cmvrsa

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

23 janeiro
20 março

8 maio

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



10h00  |  «Alcoutim na Rota do Algarve Medieval»
Rita Manteigas (Nerve - Atelier de Design)
Daniela Pereira (CEPAC - Universidade do Algarve)

11h00  |  «O baixo Guadiana durante a Guerra Peninsular
(1808-1814): Relações e controvérsias numa terra 
de fronteira» 
José Saldaña Fernández (Universidade de Huelva)

13h30  |  Visita ao Castelo e ao Núcleo Museológico de Alcoutim
Rita Manteigas e Daniela Pereira

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

2ª sessão

20 março’15 | 10h00 › 16h00

/cmvrsa

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

23 janeiro
20 março

8 maio

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



10h00  |  «A importância do rio Anas na romanização do sul 
da Lusitânia»
João Pedro Bernardes (Investigador – Universidade do Algarve)

11h00  |  «O Túmulo Megalítico de Santa Rita. Desenterrar 
o passado e fazer falar as pedras»
Catarina Oliveira (Arqueóloga | CM VRSA)

14h00  |  Visita ao Túmulo Megalítico de Santa Rita
Catarina Oliveira

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

3ª sessão

8 maio’15 | 10h00 › 16h00

/cmvrsa

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

23 janeiro
20 março

8 maio

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



10h00  |  «Comer à tripa-forra?» Estratégias alimentares
humanas dos séculos I  ao XIII no Algarve: os dados zoo
arqueológicos e a literatura associada
Maria João Valente

11h00  |  «A Arquitetura Retabular em Castro Marim» 
Marco Sousa Santos

14h00  |  Visita aos retábulos das igrejas de Castro Marim
Marco Sousa Santos e Pedro Pires

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

22 janeiro’16 | 9h30 › 16h30

22 janeiro
18 março
27 maio

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



10h00  |  Povoamento Romano no concelho de VRSA 
Marcelo Jerónimo

11h00  |  Documentação sobre os Condes de Alcoutim
               num arquivo nobiliárquico espanhol: 
               razões e conteúdos

António Sànchez González

14h00  |  Visita à Casa dos Condes de Alcoutim

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

18 março’16 | 9h30 › 16h30

22 janeiro
18 março
27 maio

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivo.municipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



22 janeiro
18 março
27 maio

10h00  |  O Associativismo em Portugal
A Ginástica em Vila Real de Santo António
Por João Caldeira Romão

11h00  |  Comércio e Navegação no Baixo Guadiana 
durante a Idade Média
Por Susana Gómez-Martínez

14h00  |  Visita aos espaços que acolheram as mais 
antigas associações de Vila Real Sto. António
Conduzida por João Caldeira Romão

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

27 maio’16 | 9h30 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



20 janeiro
17 março
26 maio

10h00  |  O movimento associativo no Algarve: sociabilidade, 
cultura e património no Baixo Guadiana
por Patrícia Palma 

11h00  |  Para que o povo não padeça de fome. 
A gestão alimentar no período medieval cristão
por Luísa Martins 

14h00  |  Visita a Cacela Velha - História dos hábitos 
alimentares a partir do registo arqueológico
conduzida pela arqueóloga Catarina Oliveira

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

20 janeiro’17 | 9h30 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



20 janeiro
17 março
26 maio

10h00  |  A linha sul peninsular. A fortificação do Baixo 
Guadiana nos séculos XVII e XVIII
por Guillermo Duclos Suarez 

11h00  |  O sistema defensivo da Foz do Guadiana durante 
os séculos XVIII e XIX
por André Oliveira 

14h00  |  As baterias de artilharia de Vila Real Sto. António
Visita conduzida pelo arqueólogo André Oliveira

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

17 março’17 | 9h30 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



20 janeiro
17 março
26 maio

10h00  |  O Baixo Guadiana e a parte meridional do sotavento
algarvio na cartografia do engenheiro militar eborense 
José de Sande Vasconcelos (1738 - 1808)
por Manuel Rato

11h00  |  Vicissitudes na cidade de Ayamonte 
durante a Batalha Naval de Lagos (1693)
por Manuel Feria

14h00  |  Baluarte das Angústias e Templo de São Francisco
Visita conduzida por Enrique Arroyo Berrones

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

26 maio’17 | 9h30 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



10h00  |  A presença de estrangeiros no Baixo Guadiana: 
breve estudo comparativo entre o início do Séc. XX 
e o início do Séc. XXI
por Maria Luísa Francisco

11h00  |  El Bajo Guadiana durante el periodo 1580 – 1640
por Enrique Arroyo Berrones

14h00  |  Casa dos Marqueses de Ayamonte
Visita conduzida por Enrique Arroyo Berrones

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

26 janeiro’18 | 9h30 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260



11h00  |  A Igreja Matriz de N. Sra. Encarnação

por José E. Horta Correia

14h00  |  Visita à Igreja Matriz de N. Sra. Encarnação

Visita conduzida por José E. Horta Correia

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

9 março’18 | 10h30 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260

2ª Sessão



10h00  |  Ataíde de Oliveira e Vila Real de Santo António
por António Paulo Oliveira

11h00  |  A origem fenícia da cidade de Ayamonte
por Benjamín Cabaco Encimas e Elisabet García Teyssandier

14h00  |  Visita ao Barrio de la Villa
conduzida por Benjamín Encimas e Elisabet Teyssandier

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes
Vila Real de Santo António

18 maio’18 | 10h00 › 16h30

/cmvrsa

www.cm-vrsa.pt

Inscrições através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260

3ª Sessão



10h30  |  Projeto Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medieval
Resultados das escavações de 2018
por Cristina Garcia (Direção Regional de Cultura do Algarve)
e Maria João Valente (Universidade do Algarve)
Local: Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes

14h15  |  Das peças cerâmicas aos seus usos
Oficina com Patrícia Dores a partir das cerâmicas islâmicas 
do Sítio do Poço Antigo
Local: Centro Inv. e Info. do Património de Cacela | Santa Rita

Vila Real de Santo António e Santa Rita
25 janeiro’19

Inscrições: através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt ou do telefone 281 510 260
Participação gratuita, mas sujeita a inscrição. Deslocação em transporte próprio.

1ª Sessão



10h00  |  A construção do herói num episódio da Crónica 
da Conquista do Algarve
por António Branco

11h00  |  A industrialização e a evolução urbana no Algarve 
O caso de Vila Real de Santo António (1865-1960)
por Armando Amaro

14h30  |  Visita aos espaços das antigas unidades conserveiras 
conduzida por Armando Amaro

Arquivo Histórico Municipal A. Rosa Mendes • VRSA

29 março’19

Participação gratuita, mas sujeita a inscrição através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt
ou do telefone 281 510 260.

2ª Sessão

/@CMVRSA



10h00  |  Os protocolos de geminação no quadro 
das relações históricas Algarve-Marrocos 
por Frederico Mendes Paula

11h00  |  A estação ferroviária de VRSA, de Cotinelli Telmo
obra de grande «maturidade e coerência» 
no contexto da arquitetura modernista portuguesa
por Teresa Valente

14h30  |  Visita à estação ferroviária de VRSA
conduzida pela arquiteta Teresa Valente

Arquivo Histórico Municipal A. Rosa Mendes • VRSA

24 maio’19

Participação gratuita, mas sujeita a inscrição através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt
ou do telefone 281 510 260.

3ª Sessão

/@CMVRSA
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