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NOTA DE ABERTURA

Com a presente publicação, comemorativa do II centenário do nascimento de 
João Carlos de Almeida Carvalho (1817-1897), abre-se mais uma larga janela 
sobre a Arqueologia e História da nossa Região.

Almeida Carvalho deixou um extenso legado de Apontamentos sobre a 
História de Setúbal, hoje no Arquivo Distrital de Setúbal, cujos documentos 
originais viriam a perder-se no incêndio dos Paços de Concelho, de 1910. A 
sua preocupação com o registo da memória colectiva da cidade onde nasceu 
levá-lo-ia também a atravessar o Sado e a procurar sob as dunas de Tróia um 
Passado mais longínquo, a cidade de �liação romana.

 
Ser-me-ia impossível nesta breve nota dar uma ideia, mesmo que resumida, 

da vida e obra do homenageado, que Setúbal e a Região puderam revisitar atra-
vés de variada e extensa programação cultural planeada e concretizada desde 11 
de Março de 2017 a 9 de Março de 2018 e na qual a Associação de Municípios 
da Região de Setúbal desempenhou um papel relevante através do seu museu.

Congratulamo-nos, pois, pela activa participação do Museu de Arqueologia e 
Etnogra�a do Distrito de Setúbal (MAEDS), em parceria com um variado con-
junto de organismos públicos como a Câmara Municipal de Setúbal, a União de 
Freguesias de Setúbal, Junta de Freguesia de S. Sebastião, Arquivo Distrital de 
Setúbal, e associações culturais como a Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão e 
a Universidade Sénior de Setúbal. 

Actualizar a informação, produzir conhecimento e divulgá-lo é sem dúvida 
a forma mais nobre de cuidarmos do nosso património, mas também uma via 
indispensável para a construção do desenvolvimento integrado da nossa Região.

Rui Garcia
(Presidente do Conselho Directivo da Associação 

de Municípios da Região de Setúbal) 
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Joaquina Soares
(Museu de Arqueologia e Etnogra�a do Distrito de Setúbal)

EDITORIAL
ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA. AINDA O LEITO COMUM?

O presente volume de Musa: Museus, Arqueologia e Outros 
Patrimónios afasta-se formalmente, mas não na temática, do 
modelo até agora seguido. Nele se publicam as Actas do En-
contro sobre Arqueologia Urbana e História Local de Home-
nagem ao Historiador e Arqueólogo João Carlos de Almeida 
Carvalho (1817-1897). 

As actas celebram a memória de uma personalidade re-
levante, e renovam a aliança entre Arqueologia e História, 
assumindo, porém, o corte epistemológico com a tradicional 
subalternidade da primeira disciplina em relação à segunda. 
Ambos os domínios convivem agora em fraterna paridade. 

Como é do conhecimento geral, a Arqueologia cientí�ca ra-
dicou as suas origens na Geologia, em Portugal no seio da Co-
missão Geológica, fundada em 1857 e muito particularmente 
nos trabalhos de Carlos Ribeiro, a quem se devem, na nossa 
região, a primeira carta geológica e as primeiras escavações na 
necrópole pré-histórica de hipogeus da Quinta do Anjo. 

Carlos Ribeiro assumiu claramente estatura internacional 
ao liderar a reunião em Lisboa do IX Congresso Internacio-
nal de Antropologia e Arqueologia Pré-históricas em 1880. 

Porém, sobretudo entre 1930 e o �nal da década de 1960, 
a Arqueologia viria a subordinar-se à História. Após a revo-
lução democrática de 25 de Abril/74 e a institucionalização 
da Arqueologia como domínio autónomo, com licenciatura 
própria, este campo disciplinar criou alianças estratégicas 
com as chamadas arqueociências (ciências da natureza, físi-
ca, química, genética)1.

Superada a etapa de estagnação historicista, a Arqueo-
logia soube, sem complexos de menoridade, ombrear 
“fraternalmente” com a História no estudo das sociedades 
humanas e suas temporalidades. Ultrapassou mesmo a sua 

dedicação aos períodos de sua “exclusiva” responsabilidade 
ou quase (Pré-história, Proto-história e Antiguidade Clás-
sica), para se debruçar sobre as sociedades medievais, mo-
dernas e contemporâneas. E perante algum questionamento 
sobre o interesse da Arqueologia da contemporaneidade, há 
autores que defendem uma Arqueologia contemporânea de 
compromisso ético: Archaeology has a new ethical commit-
ment: to recover evidence of the existence of the victims not 
just for therapeutic and juridical reasons, but for historical 
reasons as well. We cannot return them to life, but we can 
reintegrate them to the time of history from which they were 
expelled” (González‐Ruibal, 2016, p. 19)2

Recorrendo ao conceito-chave, especí�co da Arqueolo-
gia, de tempo dos materiais e à ideia de heterocronologia3, 
indispensável à compreensão da sobremodernidade que 
habitamos, vão perdendo sentido as fronteiras impostas 
pelas rígidas comportas que pretendem separar a Arqueo-
logia pré-histórica da histórica ou da contemporânea; o 
acento tónico coloca-se no pensamento e acção arqueolo-
gicamente informados, porque na realidade trabalhamos 
dentro de um tempo múltiplo, des�ando ou desconstruin-
do realidades sociais que nos antecederam, complexas e 
também elas multitemporais. 

Semelhante re�exão tem ocorrido na História4; o alar-
gamento das suas fontes e temáticas, através de caminhos 
tradicionalmente pouco pisados, como a imprensa periódica 
ou os relatos orais de experiências vividas, �cam bem ex-
pressos neste volume.

Finalmente, na sua diversidade, a presente publicação home-
nageia justamente um dos mais ecléticos criadores intelectuais 
setubalenses de oitocentos, João Carlos d`Almeida Carvalho, 
cujas obra e actividade cívica continuam, volvidos quase duzen-
tos anos, a inspirar as concepções humanistas dos nossos dias.

1 - Ver a propósito: Martinón-Torres, M.; Killick, D. (2015) - Archaeological �eories and Archaeological Sciences. In A. Gardner; M. Lake; U. Sommer 
(eds.), �e Oxford Handbook of Archaeological �eory. 
2 - González‐Ruibal, A. (2016) - Archaeology and the Time of Modernity. Historical Archaeology 50(3), p. 144–164. 
3 - Leduc, J. (1999) - Les historiens et le temps. Paris: Seuil.
4 - Le Go�, J. (2014) - Faut‐il vraiment découper l’histoire en tranches? Paris: Seuil. 
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RESUMO

O presente artigo partiu da intervenção arqueológica no 
sítio Av. Luísa Todi 272-276 / Largo da Ribeira Velha, e 
levou em consideração a informação acumulada pelo 
desenvolvimento do Projecto de Investigação sobre as 
Preexistências de Setúbal (PIPS), bem como a informação 
historiográ�ca pertinente.

Identi�cou-se e caracterizou-se o subsistema defensivo da 
Ribeira (mercado de pescado), integrante da forti�cação 
baixo-medieval de Setúbal, referido em vários documen-
tos como “castelo”, e até agora sem localização precisa.

Procedeu-se a breve análise do processo formativo da Av. 
Luísa Todi (Passeio da Praia).

Palavras-chave: Forti�cação baixo-medieval; Setúbal; subsistema defen-
sivo da Ribeira; Passeio da Praia.

Fortificação Medieval de Setúbal 
Identificação do Núcleo Defensivo da 
Ribeira ou “Castelo” 

Joaquina Soares*

Teresa Rita Pereira**

Susana Duarte***

Carlos Mouro****

* - Centro de Estudos Arqueológicos / MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnogra�a do Distrito de Setúbal / AMRS.  UNIARQ - Universidade de 
Lisboa. joaquinasoares1@gmail.com

** - Centro de Estudos Arqueológicos / MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnogra�a do Distrito de Setúbal / AMRS.  UNIARQ - Universidade de 
Lisboa. teresa.rita.pereira@gmail.com
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**** - Investigador de história local independente.

ABSTRACT

�is paper is based on the rescue archaeological excava-
tion on the site Av. Luísa Todi 272-276 / Largo da Ribeira 
Velha, taking into consideration the information accumu-
lated by the development of the Research Project on the 
Pre-Existences of Setúbal (PIPS), as well as the relevant 
historiographical information.

The defensive subsystem of the Ribeira (fish market) was 
identi�ed and characterized as the strongest and most com-
pact part of the late medieval forti�cation, referred to as ‘castle’ 
in several documents, and so far without a precise location.

�e formative process of the Luísa Todi avenue (Passeio da 
Praia) was also brie�y analyzed.

Keywords: Late medieval forti�cation; Setúbal; defensive subsystem of 
Ribeira; Passeio da Praia.

Medieval fortification of Setúbal. Identification of the defensive 
core of Ribeira or “Castle”

Musa 5 | 2018 | p. 51-78
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INTRODUÇÃO

A muralha medieval englobou o sector residencial 
da maioria cristã e o núcleo religioso e residencial 
da elite local, localizado na colina de Santa Maria. 
Integrou também os espaços habitacionais das mino-
rias judaica e muçulmana; a necrópole desta última 
minoria foi recentemente escavada na Rua Francisco 
Augusto Flamengo (Tavares da Silva et al., 2010, 2014). 
O principal núcleo da actividade económica e de poder 
político (Coroa/Ordem de Santiago/Município) era 
constituído por um conjunto de espaços encadeados 
de orientação sul-norte: Ribeira/Praça do Castelo/
Praça do Pelourinho (Fig. 2). O perímetro muralhado 
incluía, no lado norte, hortas, pomares e vinhas. A acti-
vidade piscatória utilizava a praia extra-muros para 
estender e secar as redes, para secar o peixe e varar as 
embarcações de terra, seguindo a tradição alto-medie-
val, prévia à formatação do povoado pela cintura rígida 
das muralhas.

Com efeito, anteriormente à edi�cação da muralha, 
a população da Setúbal medieval islâmica e cristã cons-
truiu, na margem da baía, no que é hoje o lado norte 
da Av. Luísa Todi, cais palafíticos, perpendiculares 
à linha de costa (Fig. 3), delimitou áreas para esten-
der redes e secar peixe (escavações arqueológicas no 

lote do Montepio), localizou as suas cabanas sobre as 
areias da praia, durante a fase de desurbanização, que 
afectou Setúbal a partir de �nais do séc. IV (Soares, 
2000, 2018; Soares e Tavares da Silva, 2018). Vestígios 
de uma dessas cabanas dos inícios do século XIV e 
de rampa portuária construída já com grandes blocos 
pétreos, possivelmente também da mesma época, mas 
em data anterior à edi�cação do recinto muralhado, 
foram identi�cadas no sítio 170-178 da Av. Luísa Todi 
(Soares, Tavares da Silva e Duarte, 2016). A rampa 
portuária, primeira construção em pedra registada 
na frente ribeirinha medieval, poderá indicar-nos a 
localização do cais comercial, que até à actualidade se 
manteve, com pequenas deslocações, no sector nas-
cente da baía. 

A cerca medieval, cuja construção se terá iniciado no 
reinado de D. Afonso IV, anteriormente à peste negra de 
1348 (Fernão Lopes, crónica de D. João I), e concluído 
provavelmente no reinado de Pedro I (Soares e Tavares 
da Silva, 1982), englobou uma área de aproximadamente 
12,6 ha. Possui cerca de 660m de comprimento e c. 
240m de largura máxima. Implantou-se sobre terrenos 
arenosos, na frente ribeirinha, e lodosos no perímetro 
setentrional. O traçado da forti�cação foi condicionado 

Fig. 1 - Planta 
geral da muralha 
medieval, seg. 
Soares e Tavares 
da Silva, 1982. 
A - Judiaria; 
B - Núcleo de 
Santa Maria- 
Maioria cristã; 
C- Mouraria.
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pela linha de costa, a sul, Ribeira do Livramento, a oeste, 
esteiro das Alcaçarias, a norte, e a nascente, no lado 
mais vulnerável, foi escavado um fosso (Palhais), que 
persiste na paisagem urbana, com a largura e profundi-
dade actuais de 8m e 5m respectivamente. 

A muralha possui em média 2m de espessura e foi 
reforçada por 20 torreões quadrangulares, oblongos 
e hexagonais (Figs. 1 e 4); construída em alvenaria de 
blocos pétreos, sobretudo de brecha da Arrábida liga-
dos por compacta argamassa de cal e areia, exigiu um 
extraordinário investimento, realizado pela comuni-
dade local. Esta forti�cação é a melhor evidência da 
elevada acumulação de excedentes e do bom desenvol-
vimento económico e social do burgo baixo-medieval 
de Setúbal, de origem popular e burguesa. A forti�cação 
medieval encontra-se classi�cada como Monumento 
de Interesse Público pela Portaria nº. 636/2012. 

INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

Os trabalhos arqueológicos ocorreram no âmbito de 
programa de reabilitação de imóvel do último quar-
tel do século XIX (Figs. 30-31), com frente para a Av. 
Luísa Todi e vista de tardoz para o Largo da Ribeira 
Velha (actual Largo Dr. Francisco Soveral) (Fig. 5A). A 
extensão da escavação arqueológica foi muito reduzida, 

Fig. 2 - Ideograma do centro 
de poder económico e político. 
Ribeira/Praça do Castelo / Praça do 
Pelourinho. Seg. Soares, 2000.

Fig. 3 - Estacaria de cais palafítico. Av. Luísa Todi, Edifício BCP. 
Seg. Soares e Tavares da Silva, 2018.
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devido à  limitada afectação do subsolo pelo programa 
de reabilitação do imóvel, o que exigiu meticuloso tra-
balho de consulta e interpretação de fontes escritas e 
iconográficas para a contextualização da parca mas 
decisiva informação arqueológica recolhida neste lote 
urbano. Realizaram-se duas sondagens arqueológicas: 
Sond. A com cerca de 3,8mx2,5m e Sond. B com o com-
primento máximo de 4m, e a largura máxima de 3,5m. 
A primeira, no compartimento destinado à implantação 
de elevador, e a segunda, na área onde viriam a ser cons-
truídas a caixa e ramal de esgotos do imóvel reabilitado. 
A restante cablagem foi localizada nas condutas preexis-
tentes. Na fase �nal dos trabalhos, a recti�cação de uma 
conduta possibilitou-nos a observação de uma pequena 
área (c. 1,5 m2), imediatamente a norte da Sond.B, que 
trouxe significativas contribuições no que respeita às 

estruturas (Sond. A1) (Figs. 5 e 6). Procedemos, ainda, à 
análise de dois paramentos murários subaéreos onde se 
conservavam troços da muralha medieval (Figs. 23 e 24).

SONDAGEM A

ESTRATIGRAFIA (FIG. 7)

Quadro 1 - Datas radiocarbónicas de estacas de cais palafíticos medievais islâmicos e cristãos. Observam-se idênticos 
procedimentos construtivos no período islâmico e medieval cristão.

Fig. 4 - Vestígios da forti�cação medieval conservados no Centro Histórico de Setúbal (amarelo). O traçado provável do recinto 
muralhado (azul) deverá ser rati�cado/recti�cado, mesmo que só ao nível dos alicerces, pelos trabalhos de arqueologia urbana. Base 
cartográ�ca: Google maps.

C. S. 1 - Piso actual em granito polido mecanicamente, 
com cerca de 0,03m de espessura.

C. S. 2A - Sub-base de cimento (betonilha) para assen-
tamento do piso actual, com cerca de 0,03m de espessura.

C. S. 2B – Vala para instalação de cablagem eléctrica 
destinada a loja actual (sem expressão no perfil dese-
nhado; afectou as camadas 1 e 2). No interior desta vala foi 
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A B

Fig. 5 - A - Localização do lote intervencionado na Av. Luísa Todi, 272-276 em planta da área urbana de Setúbal; B - Localização das 
sondagens arqueológicas na planta do edifício reabilitado.

Fig. 6 - Avenida Luísa Todi, nº 272-276/ Largo da Ribeira Velha. Planta do edifício reabilitado com representação das principais estru-
turas preexistentes: muralha medieval, troços de orientação N-S (sonds. A e B) e E-W (Sond. A1); colector de resíduos domésticos, com 
um primeiro traçado aproximadamente rectilíneo de orientação N-S (séculos XVII/XVIII) e com ramal, em cotovelo (primeira metade 
do século XIX).  
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recuperado um fragmento de fundo reentrante de garrafa 
de vidro moldado de coloração verde-oliva que poderá ser 
datado do século XVIII (Fig. 16, n.º 2) e ainda um frag-
mento de faiança de ratinhos com decoração de motivo 
�oral datado do século XIX (Fig. 14, n.º 4). 

C. 1 - Brita misturada com sedimento areno-argiloso bege 
claro, com cerca de 0,06m de espessura, que serviu de sub-
-base ao pavimento lajeado original do edifício dos �nais do 
século XIX, em reabilitação. Este pavimento de grandes lajes 
calcárias conservou-se até à actualidade na Sond.B (C.1), 
mas foi substituído no compartimento abrangido pela Sond. 
A, por pavimento mais recente, C.S.1, subsistindo apenas a 
sub-base. Forneceu raros fragmentos atípicos de cerâmica 
comum e fragmentos de ferro oxidados.

C. 2A - Calçada de pequenos blocos e seixos rolados 
(dimensões médias: 0,12x0,09x0,05m) de diferentes natu-
rezas petrográ�cas, como quartzito e rochas ígneas. Sobre 
ela assentaram as paredes do edifício actual. 

C. 2B - Sub-base da calçada, constituída por sedimento 
areno-argiloso com alguma gravilha, com cerca de 0,03m de 
espessura. Forneceu restos de fauna mamalógica e malaco-
lógica marino-estuarina.

C. 3A - Pavimento em tijoleira muito destruído. As raras 
peças inteiras possuíam: 0,30x0,14x0,03m. Este piso e a 
calçada da C.2 pertenceram a edifício prévio ao que foi 
objecto de reabilitação. Não obtivemos elementos crono-
logicamente pertinentes para a datação do mesmo edifício. 
A sua representação iconográ�ca surge em gravura de 1853 
(Fig. 27) e oferece tipologia genericamente atribuível aos 
séculos XVII/XVIII. 

C. 3B - Espessa camada (0,20m) de argamassa, com 
escassos blocos pétreos, que serviu para impermeabilizar 
o topo de colector e como base de assentamento do piso 
de tijoleira da C.3A. Assentou sobre a muralha medieval. 
Do interior da argamassa foi recuperado um fragmento de 
fundo de prato de faiança da 1.ª metade do século XVII que 
apresenta motivos de aranhões a azul de cobalto (Fig. 13, 
nº. 1) e fundo de garrafa cilíndrica (Fig. 16, nº1) de provável 
produção da Real Fábrica de Vidros de Coina, da 1ª metade 
do século XVIII (Custódio, 2002, p. 337, nº 160).

C. 4 - Cobertura pétrea de colector de resíduos domés-
ticos, constituída por grandes blocos lajiformes de calcário. 
Obtiveram-se dimensões de três desses elementos comple-
tos: 0,70x0,53x0,08m; 0,70x0,42x0,08m; 0,68x0,63x0,08m.

C. 5 - Constituída pelo enchimento do esgoto. A parte 
superior formou-se na fase de desactivação do colector (C. 
5A) e a sua composição era mais heterométrica que a da 
base do depósito pela inclusão de fragmentos da cobertura 
e pela in�ltração de sedimentos, sobretudo a montante da 
nossa sondagem. Trata-se de um sedimento areno-argiloso 
escuro, muito rico em matéria orgânica, com fauna mama-
lógica, peças esqueléticas de peixe e conchas de moluscos 
marino-estuarinos (Cerastoderma edule, Scrobicularia 
plana, Ostrea sp., Murex sp.). Registou-se a presença de 
materiais cerâmicos revolvidos que datam genericamente 
do século XVIII e do século XIX, englobando faianças 
de diversos centros produtores (Figs. 13-15), gargalos de 
garrafas de vidro soprado com marisa (Fig. 16) e fragmen-
tos de cachimbos de caulino. Na parte inferior (C.5B) do 
enchimento do colector, correspondente à última fase de 
utilização do mesmo, o sedimento areno-argiloso rico em 
matéria orgânica possuía cor cinzento-esverdeada. O seu 
conteúdo faunístico era mais diverso em termos malacoló-
gicos que no topo do depósito, registando-se a presença dos 
taxa já assinalados e ainda de Solen marginatus e Phorcus 
lineata. Os vidros surgem representados por fundos e gar-
galos de garrafas de vidro soprado, tipo inglês e com marisa, 
que se encontram datados a partir da 1.ª metade do século 
XVIII na Real Fábrica de Vidros de Coina (Custódio, 2002, 
p. 333-335) mas cujo modelo cilíndrico de tipo inglês se 
perpétua e generaliza ao longo de todo o séc. XIX (Ferreira, 
2012, p. 82) (Fig. 16). Para além da garrafaria, surge um 
copo com porção de fundo e parede decorada com cane-
luras em forte relevo, de vidro espesso translúcido (Fig. 16, 
n.º 3), tipo artefactual que foi produzido em Portugal a par-
tir do início do século XVIII na Real Fábrica de Vidros de 
Coina e que encontra paralelos em Lisboa, Tomar, Coimbra, 
Batalha (Teixeira, 2014, p. 25-26; Medici, 2011, p. 335) e 
na C.3B da Sond. B de outro contexto setubalense muito 
próximo (Av. Luísa Todi, 170-178) (neste volume). Estes 
copos eram também conhecidos como “copos de raso” e 
associavam-se a tabernas e estalagens (Custódio, 2002, p. 
244, �g. 187-188). 

A formação deste depósito pode ser datada da 1.ª metade 
do século XIX, de acordo com os materiais de cronologia 
mais recente encontrados, nomeadamente os exemplares 
de faiança da fábrica de Estremoz (Fig. 14, n.º 1; Fig. 15, 
nº1) (Calado, Lima & Arez, 2005, p. 116), e de importa-
ção inglesa (Fig. 15, n.º 2 e 3). Esta camada apresenta uma 
potência máxima de cerca de 0,50m. O fundo do esgoto 
(C.5C) é constituído por pavimento em tijoleira (0,04m de 
espessura máxima) (Figs. 8 e 9) ligada por argamassa de cal 
e areia e assente em sedimento de cor escura que já não foi 
objecto de escavação.
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ESTRUTURAS 

As principais evidências arquitectónicas regista-
das, seguindo a sequência estratigrá�ca (de cima para 
baixo) consistiram em: 

1) Edifício objecto de reabilitação a que corres-
pondem as subcamadas super�ciais (C.S.1, C.S.2A, 
C.S.2B e C.1). Os elementos datantes, constituídos por 
numisma de XX réis de D. Luís I, de 1882 (Inv. AVLT 
272/38) e pela tipologia do imóvel (Figs. 30 e 31) 
sugerem uma cronologia do último quartel do século 
XIX. Este edifício incorporou um outro preexistente 
e expandiu-se para sul do pano da muralha medieval.

2) Edifício de tipologia barroca, atribuível aos sécu-
los XVII/XVIII, representado em gravura de 1853 
(Fig. 27). A ele correspondem na nossa estratigra�a 
dois pavimentos (Cs. 2A e 3A da Sond. A), o mais 
antigo em tijoleira, muito provavelmente de compar-
timento interior, e o segundo em calçada atribuível a 
pátio (Fig. 10), dando conta de alterações signi�cati-
vas ocorridas nesse imóvel. O arco que liga o Largo da 
Ribeira Velha à praia está bem assinalado na gravura 
de 1853 e a sua tipologia e localização correspondem 
às actuais. A avaliar pela gravura referida, a fachada 

Fig. 7 - Avenida 
Luísa  To di ,  nº 
2 7 2 - 2 7 6 / L a r g o 
da Ribeira Velha 
|  Sondagem A. 
Alçado oeste da 
parede do esgoto 
i n t e g r a d o  n a 
sequência estrati-
grá�ca geral.

Fig. 8 - Sondagem A. Per�l norte do colector. Fig. 9 - Sondagem A. Pormenor do paramento do m.1 (muralha), 
com blocos de brecha da Arrábida e calcário, a que se ados-
sou o colector. Em baixo, base do colector revestida a tijoleira 
impermeabilizada com argamassa de cal e areia, escurecida pelo 
depósito de matéria orgânica.
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do imóvel abria-se na muralha, não se prolongando 
para a praia, ao contrário do que viria a acontecer 
com o edifício do final de oitocentos actualmente 
reabilitado. 

3) Colector de resíduos domésticos de direcção 
aproximadamente N-S (Figs. 6-9, 11-12), de secção 

transversal sub-rectangular (Fig. 8), com cerca de 
0,44-0,50m de largura, e 0,50m de altura, cuja base 
se encontrava revestida por tijoleiras impermeabiliza-
das por argamassa rica em cal. O esgoto é limitado do 
lado nascente por muro construído para o efeito em 
alvenaria pouco cuidada, com recurso à reutilização 

B

A

Fig. 10 A e B - Planos das camadas super-
fíciais. A - Calçada correspondente ao 
edifício do séc. XVII/XVIII (C.2A). B 
- Atenda-se ao pavimento de tijoleira 
(C.3A), igualmente correlacionável com 
o edifício do séc. XVII/XVIII e assente 
sobre o colector.
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de materiais como fragmentos de tijoleira, ligados 
por argamassa amarelada pouco compacta (m.2), 
com cerca de 0,65m de altura e 0,50m de espessura 
(Figs. 11 e 12). Do lado poente, o esgoto adossou-se 
à muralha medieval, estrutura murária m.1, sobre o 
qual assentaram as lajes da sua cobertura. O esgoto 
foi coberto por grandes lajes de calcário aparelhadas 
(C.4) (Figs. 11 e 12), as quais foram por sua vez cober-
tas por espessa camada de argamassa de cal e areia 
(C.3B), que ocupava quase toda a área da sondagem, 
comportando-se como sub-base para assentamento 
de um piso de tijoleira muito destruído (C.3A), o que 
sugere proximidade cronológica entre a construção 
do colector e a edi�cação do primeiro imóvel residen-
cial neste lote urbano. A construção do esgoto parece 
remontar ao século XVII, provavelmente segunda 
metade, de acordo com a cronologia do fragmento de 

Fig. 11 - Avenida Luísa Todi, nº 272-276/Largo da Ribeira Velha. Sondagem A: Planta cumulativa. Planos e estruturas das camadas 
2A, 3B/4A /5C. 

Fig. 12 - Vista de conjunto da Sondagem A. Ao centro da 
imagem, colector de resíduos urbanos coberto por placas de cal-
cário, muito provavelmente datado do século XVII. À esquerda, 
estrutura murária (m.1), correspondente à muralha medieval. 
À direita, muro de delimitação do esgoto (m.2). No limite da 
imagem, à direita, vala recente, provavelmente destinada a cabo 
eléctrico. Vista orientada a Norte.
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faiança incluído na argamassa da C.3B, e de outros 
recolhidos no enchimento do colector (Fig. 13, nos 2 e 
3). Este permaneceu em funcionamento até ao pleno 
século XIX, como foi indicado pela tipologia das 
faianças aí recolhidas (C.5). É possível correlacionar 

a desativação do colector com a construção dos ater-
ros e urbanização da Rua da Praia, hoje Av. Luísa 
Todi, em meados do século XIX. Em traços gerais, o 
troço central da Alameda da Praia (entre o Quartel 
de Infantaria 11 e a ponte do Ribeiro do Livramento, 

Fig. 13 - Faianças dos séculos XVII-XVIII-XIX da Sond. A: argamassa da construção do esgoto sobre topo 
destruído da muralha, século XVII e interior do esgoto, séculos XVII-XIX; 1 - prato em faiança com decoração 
a azul de cobalto com motivo de aranhões (1.ª metade do séc. XVII); 2 - prato em faiança com decoração a 
azul de cobalto e óxido de manganés de motivo de três contas (�nais do século XVII); 3 - prato em faiança 
com decoração a azul de cobalto: uma linha concêntrica junto ao bordo e duas na demarcação do fundo; no 
interior do fundo ostenta possível insígnia da Ordem de Santiago (2ª metade do século XVII – 1ª metade 
do século XVIII); 4 - prato de faiança com decoração de motivo vegetalista a verde e óxido de manganés de 
possível produção de Coimbra (1780-1850). 
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Fig. 14 - Faianças da 1ª metade/meados do séc. XIX. Sond. A. 1 - taça em faiança com decoração �tomór�ca do 
centro produtor de Estremoz (�nais do século XVIII – 1ª metade do século XIX); 2 - prato em faiança com deco-
ração �tomór�ca do centro produtor de Estremoz (1ª metade do século XIX); 3 - prato em faiança com decoração 
a óxido de manganês, com duas linhas concêntricas junto ao bordo e elementos �tomór�cos dispostos sob estas 
(século XIX); 4 - taça em cerâmica de ratinhos (meados do século XIX).

ao convento do Carmo, actual Av. 22 de Dezembro), 
denominado Praia da Ribeira, sempre o mais cuidado 
e que mais interessa no caso vertente, foi terraplenado 
e calcetado em 1848-49 (Silva, 1891; Silveira, 1942) 
e arborizado com dois renques de árvores margi-
nando a calçada do lado norte, em 1866 (“A Voz do 

Progresso”, n.º 106, 4.2.1866). Em 12.09.1866, a Gazeta 
Setubalense elogia o mais belo passeio da cidade. Em 
1894 �ca construído o talhão do lado sul em frente do 
actual edifício do MAEDS, ano em que começam as 
obras de construção do Teatro D.ª Amélia, que viria 
a ser inaugurado em 1 de Agosto de 1897 (Fig. 32). 
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Fig. 15 - Faianças do século XIX. Sond. A. 1 – recipiente fechado em faiança com decoração vegetalista do centro 
produtor de Estremoz (1ª metade do século XIX); 2 - taça com decoração vegetalista de possível importação inglesa 
(século XIX); 3 - chávena com decoração vegetalista de possível importação inglesa (século XIX).

Em 1895 é aprovado o topónimo Avenida Todi para 
a Rua da Praia (“O Elmano”, n.º 31.08.1895), centro 
da vida social setubalense com hóteis, restaurantes, 
cafés e clubes. Só em 1932, o topónimo desta artéria 
receberá a denominação que tem hoje, Avenida Luísa 

Todi, por deliberação municipal de 17 de Fevereiro 
do mesmo ano.

4) Muralha medieval (m.1) (Figs. 6-9, 11 e 12), ao 
qual o esgoto se adossou. A exiguidade do espaço não 
permitiu determinar a largura e a altura conservadas 
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Fig. 16 - Vidros provenientes da Sond. A. Séculos XVIII-XIX. 1-2 – fundos reentrantes de garrafas de vidro cilíndricas de tipo inglês, 
de coloração verde-oliva (século XVIII); 3 – copo canelado de vidro espesso translúcido obtido por molde (século XVIII); 4 e 5 – 
gargalos de garrafas de vidro soprado com dupla-marisa (século XVIII); 6 – fundo reentrante de garrafa de vidro cilíndrica de tipo 
inglês, de coloração verde-oliva (século XVIII-XIX).

desta robusta construção; a largura máxima posta 
a descoberto, até ao limite da parede do imóvel 
actualmente existente foi de 1,20 m. Assim, e após 
a realização da Sond. B que confirmou a continui-
dade desta estrutura murária, a sua comparação com 
as características construtivas da muralha medieval 
observadas em outras intervenções na área urbana 
de Setúbal (Soares, 2000; Soares e Tavares da Silva, 
1982; Soares, Tavares da Silva e Duarte, 2016; Duarte 
e Tavares da Silva, 2014) e com os levantamentos 
parietais dos troços subaéreos da mesma muralha 
conservados no imóvel (Figs. 23 e 24), concluiu-se 
que o m.1, de direcção aproximadamente N-S nos 

3,5m de extensão postos a descoberto, pertenceu 
à forti�cação medieval (Figs. 29A-C). 

SONDAGEM B

ESTRATIGRAFIA (FIG. 17)

C. 1 - Piso actual em lajes calcárias de grandes dimensões 
(cerca de 80x55x10cm), assentes em argamassa amarela. 
Este lajeado, já muito incompleto, corresponde ao pavi-
mento original do edifício actual.

C. 2 – Sedimento areno-argiloso de coloração amarelada 
com cerâmica de construção e com a espessura máxima 
de 0,15 m, encaixado entre o topo destruído do alicerce 
da muralha e o piso lajeado do edifício existente. Esta 
camada corresponde à sub-base do piso anteriormente des-
crito e parece ser constituída por elementos resultantes da 
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desagregação e destruição da argamassa que colmatava o 
topo da estrutura murária m.1. No interior desta camada 
foram recuperados: ceitil de D. João III, que poderá favorecer 
a hipótese de uma destruição deste troço da muralha durante 
o sismo de 1531; um meio centenional cunhado em Arelate 
(Arles, França) e datado do reinado de Constantino II (347-
348 d.C.), único testemunho material da presença romana na 
área escavada, o que pode ser explicado pela pequena pro-
fundidade atingida pelas nossas sondagens ou pelo facto da 
ocupação romana se situar um pouco mais a norte da área 
agora intervencionada, como foi veri�cado no lote 170-178 
da Av. Luísa Todi (neste volume). No sedimento que serviu 
de base à colocação do piso lajeado da C. 1, foi registada a 
presença de pingos de fundição de chumbo, pregos de ferro, 
fragmentos de telhas curvas modernas, cerâmica comum, 
faianças (Fig. 20), alguns restos de mamíferos e de malaco-
fauna (Cerastoderma edule, Murex sp.) e um numisma de XX 
Réis de D. Luís I, datado de 1882 (Inv. AVLT 272/n.º 38), que 
poderá ser atribuído à fase de construção do imóvel actual-
mente existente. 

C. 3 – Depósito correspondente à destruição da abóbada 
em tijoleira que cobria o colector, o qual corria paralelamente 
ao paramento externo da muralha, mas era delimitado por 
muros próprios. Sedimento de coloração castanho-escura com 
inúmeros materiais de construção (telhas, lajetas); cerâmicas 
de cozinha (vidradas e comuns) (Fig. 21, n.ºs 1 e 2); algumas 
faianças enquadráveis entre �nais do século XVII e o século 

XVIII (Fig. 21, nºs 3 e 4); alguns vidros, cujos achados pro-
venientes da Real Fábrica de Coina datam da 1.ª metade do 
século XVIII (Custódio, 2002, p. 194, 338, �gs. 147, 148 ); e 
restos faunísticos mamalógicos, ictiológicos e malacológicos 
(Solen marginatus, Phorcus lineatus, Murex sp.).

C. 4 – Depósito do interior do colector. A camada 4A 
corresponde à concentração de tijoleiras resultantes dos 
primeiros momentos do colapso da abóbada de cobertura 
do esgoto, embaladas em sedimento arenoso de coloração 
amarelada. O espólio arqueológico reduzia-se a materiais de 
construção desabados da referida estrutura; restos de fauna 
mamalógica, ictiológica e malacológica (Solen marginatus, 
Phorcus lineatus, Murex sp.) e alguns fundos reentrantes de 
garrafas cilíndricas de tipo inglês. Estas garrafas, sopradas 
sobre molde, de coloração verde-oliva, encontram-se bem 
representadas na Real Fábrica de Vidros de Coina onde datam 
da 1.ª metade do século XVIII (Custódio, 2002, p. 336-337). A 
C. 4B documenta a última fase de funcionamento do colector: 
sedimento areno-argiloso rico em matéria orgânica de colo-
ração castanho-acinzentada. Forneceu abundantes restos de 
fauna malacológica (Cerastoderma edule, Scrobicularia plana, 
Murex sp.) e ainda ictiológica e mamalógica, bem como cerâ-
mica de cozinha, faianças e vidros. A faiança é rara e muito 
fragmentada. Os exemplares mais recentes reconstituíveis 
remontam à 2ª metade do século XVIII (Fig. 22), cronologia 
mais antiga que a observada no esgoto da Sond. A, o que veio 
a ser explicado pela sondagem-teste (Sond. A1). Com efeito, 

Fig. 17- Avenida Luísa Todi, nº 272-276/ Largo da Ribeira Velha. Per�l sul da Sondagem B com de�nição do piso lajeado do edifí-
cio actual (C.1); camada de preparação do piso, incluindo elementos proporcionados pela destruição da muralha medieval (C. 2);  
camada correspondente à acumulação de destroços da abóbada do colector, com numerosos materiais grosseiros e heterométricos 
(C.3); primeira fase de destruição da estrutura abobadada que cobria o colector (C. 4A); última fase de funcionamento do colector 
- sedimento rico em matéria orgânica (C.4B) e piso em tijoleira argamassada (C.4C).
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veri�cou-se que o colector da Sond. A foi desviado para nascente, 
através da construção de um ramal, que anulou a utilização do 
primitivo sector terminal do colector (Fig. 6).

ESTRUTURAS 

Na Sond. B, realizada no exterior do recinto mura-
lhado, não surgiram evidências do edifício do período 
barroco, o que nos faz supor que este imóvel não 
ultrapassou o pano da muralha, para sul, abrindo 
nele a fenestração e acessos, como está patente na gra-
vura de 1853; registe-se a inexistência de tectos em 

abobadilha a sul da muralha. 
Observaram-se as seguintes estruturas, seguindo a 

sequência estratigrá�ca (de cima para baixo): 
1) Edifício reabilitado, a que correspondem a C.1 e o 

topo da C.2, tendo sido recolhido um numisma de XX 
réis de D. Luís I, datado de 1882 (Inv. AVLT 272/38), 
o qual pode ser correlacionado com a construção do 
imóvel.

2) Colector de resíduos domésticos constituído 
pelos seguintes elementos: piso formado por tijoleiras 

Fig. 18 - Aveni-
da Luísa Todi, nº 
272-276/ Largo 
da Ribeira Velha. 
Sondagem B: pla-
no cumulat ivo, 
onde se podem 
observar: estrutura 
murária de gran-
d e s  d i me ns õ e s 
(m.1), correspon-
dente à muralha 
medieval, e co-
lector de resíduos 
- composto pelos 
muretes (m.2 e 
m.3) e por piso de 
tijoleiras (C.4C).
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Fig. 19 - Avenida Luísa Todi, nº 272-
276/ Largo da Ribeira Velha. Planta 
das estruturas da Sond. A1: troço da 
muralha medieval de orientação E-W, 
destruído a poente pela obra de constru-
ção, no século XIX, do ramal nascente 
do colector de resíduos orientado a SE.  
O pequeno troço de muralha detectado 
confirma os resultados da prospecção 
parietal dos troços subaéreos da mura-
lha, identi�cando o paramento externo 
do pano meridional da torre rectangular 
do sistema defensivo da Ribeira.

Fig. 20 - Materiais 
c e r âm i c o s  prove -
nientes da Sond. B. 
Camada 2. 1 - frigi-
deira em cerâmica 
comum; 2 - panela 
em cerâmica comum; 
3 - prato em faiança 
com decoração a azul 
de cobalto de motivo 
vegetalista (século 
XVII); 4 - prato (?) em 
faiança com decoração 
a azul de cobalto com 
motivo geométrico 
(século XVII); 5 - jarro 
em faiança com deco-
ração fitomórfica no 
bordo (século XVIII/
XIX).
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impermeabilizadas com recurso a argamassa (C.4C); 
muros (m.2 e m.3) que o delimitavam, em alvenaria 
pouco cuidada, rica em tijoleiras, revestidas por arga-
massa de coloração amarelada, com cerca de 0,65m de 
altura, muros que correm paralelamente à estrutura 
murária (m.1) ou seja, ao paramento exterior da mura-
lha (Figs. 17 e 18). O interior deste colector apresenta 
três subníveis de colmatação: o preenchimento respei-
tante à última fase de funcionamento, recuperado na 
base do mesmo, que inclui faianças da 2ª metade do 
século do XVIII (C.4B) (Fig. 22); duas fases de destrui-
ção da estrutura abobadada, tendo sido recuperadas 

faianças datadas entre os finais do século XVII e o 
século XVIII, bem como algumas das tijoleiras que a 
compunham (Cs.3 e 4A) (Figs. 21 e 22).

O troço de colector identi�cado na Sond.B consti-
tui o prolongamento do identi�cado na Sond. A (Fig. 
6); possui idêntica orientação, aproximadamente N-S 
e características semelhantes, à excepção do tipo de 
cobertura que é constituída por lajes planas a norte 
(Sond. A) e por abóbada de tijoleiras na extremidade 
meridional, (Sond. B) (Fig. 17), certamente para ofere-
cer resistência às águas da baía, que não �cariam longe 
quando o colector foi construído, provavelmente na 

Fig. 21 - Materiais cerâmicos provenientes da Sond. B. 1 - taça em cerâmica comum; 2 - frigideira vidrada a casta-
nho no interior e no bordo; 3 - prato em faiança com decoração a azul de cobalto e óxido de manganês de possível 
motivo de três contas (�nais do século XVII); 4 - prato em faiança com decoração, a azul de cobalto, de duas linhas 
concêntricas junto ao bordo, seguidas de motivo vegetalista(?) (século XVII-XVIII).
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Fig. 22 - Materiais fornecidos pela Sond.B (interior do colector). 1 - alguidar em cerâmica comum com decoração de 
meandro na aba do bordo; 2 - saladeira em faiança com decoração a azul de cobalto de duas linhas concêntricas no bordo 
(�nais do século XVII - 1ª metade do século XVIII); 3 - saladeira em faiança com decoração a azul de cobalto, no interior 
do bordo, de linha concêntrica e pinceladas sobre esta, tanto no interior como no exterior (�nais do século XVII - 1ª 
metade do século XVIII); 4 - prato em faiança com decoração vegetalista e aba com possíveis reservas (século XVII); 5 - 
prato em faiança sem decoração (século XVIII); 6 - prato em faiança com decoração polícroma de motivos geométricos 
de possível produção de Coimbra (2ª metade do século XVIII).
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segunda metade do século XVII. As cotas de base do 
piso do colector, entre as Sondagens A e B, diferem em 
cerca de 20 cm, declive que garantia a escorrência dos 
resíduos para a saída do colector. 

3) Muralha medieval (m.1), de direcção aproxima-

damente N-S, nos cerca de 3,5m de extensão da Sond. 
B. Mais uma vez não nos foi possível aceder ao pa-
ramento oeste da estrutura murária, pois a mesma 
encontra-se parcialmente sobreposta pela parede do 
imóvel reabilitado (Figs. 6 e 18). A largura máxima 

Fig. 23 - Alçado de troço da parede sul da loja com acesso pelo Largo da Ribeira Velha, vendo-se: vestígios de paramento da muralha 
medieval rico em brecha da Arrábida e argamassa muito compacta, com vão original de cobertura em arco; paramento do edifício 
construído entrosadamente na forti�cação medieval,  durante os séculos XVII/XVIII, de que se conserva belo tecto em abobadilha; 
na composição pétrea do aparelho deste último edifício domina o calcário comum.  Registou-se igualmente o preenchimento recente 
de vão com pano de tijolo.
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Fig. 24 - Alçado de sector da parede norte da loja com acesso pelo Largo da Ribeira Velha, tendo-se obtido informação similar à 
do alçado da �gura anterior.

exposta é de cerca de 1,80m e a altura máxima con-
servada não foi determinada (altura máxima atingida, 
0,78m). O paramento leste é constituído por grandes 
blocos pétreos, maioritariamente de brecha da Arrá-
bida, ligados por argamassa branca, muito compacta, 
rica em cal. O interior da muralha foi preenchido por 
blocos pétreos heterométricos dispostos irregular-
mente e embalados em espessas camadas de argamassa 
branca e compacta. 

CONCLUSÕES

A presente intervenção arqueológica veio acrescen-
tar informação relevante no que respeita à forti�cação 
medieval e ao processo formativo da principal artéria 
da cidade oitocentista. 

Como atrás referimos, a cerca medieval de Setúbal 
começou a ser construída no reinado de D. Afonso IV, 
anteriormente à peste negra de 1348, segundo refere 
Fernão Lopes, na Crónica de D. João I; este cronista 
também assinala o lançamento de uma sisa ordenada 
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por D. Afonso IV, com a �nalidade de se construir essa 
cintura muralhada. É muito provável que a constru-
ção só tivesse �cado concluída no reinado seguinte, 
face à catástrofe económica, social e demográfica 
desencadeada pela peste negra (Soares e Tavares da 
Silva, 1982). No entanto, faltam documentos que 
con�rmem ou neguem esta hipótese. Nos cerca de 12 
hectares de espaço cingido pela muralha (Figs. 1 e 4), 
são hoje relativamente escassos os vestígios subaéreos 
da mesma, classi�cada como Monumento de Interesse 
Público (MIP) pela Portaria n.º 636/2012 publicada 
no DR, 2.ª série, n.º 212 de 2 de novembro. Neste con-
texto, cabe à arqueologia um maior papel no sentido 
de completar o seu traçado no pormenor e detectar a 
sua evolução. 

Da carta enviada por D. Manuel I, ainda Duque 
de Beja, às autoridades do Funchal, em 1493 (Melo, 
1972-73), ordenando que construíssem na vila uma 
muralha da grandeza da de Setúbal, retira Paulo 
Drumond Braga (1998) informação no mínimo 
interessante para a caracterização da nossa cerca 

medieval: “[...] os muros, do alto atee opeitorill com 
os aloçeces, 8,19m; Damcho, 1,82m; e finalmente, 
opeitorill E ameas todo Em Roda, 728” (Braga, 1998, 
p. 37, 40). No entanto, a arqueologia pode completar 
esta informação de forma mais objectiva. Assim, os 
troços até agora por nós observados apresentam a lar-
gura de 2m; os panos subaéreos conservados possuem 
larguras que variam entre cerca de 1,80m (Largo da 
Ribeira Velha) e 2,30m (Porta do Sol). A maior altura 
conservada, na Rua da Paz, é de cerca de 6,5m e a 
altura atingida pelo alicerce, em escavação arqueo-
lógica realizada na Av. Luísa Todi 170-178 (Soares, 
Tavares da Silva e Duarte, 2016), foi de 1,75m. A 
robustez desta estrutura murária é con�rmada por 
uma alvenaria de grande resistência, de blocos maio-
ritariamente de brecha da Arrábida embalados em 
argamassa rica em cal. 

A presente intervenção veio mostrar que o sector 
da Ribeira foi fortificado de forma “compacta” o 
que explica a referência a um “castelo”, em diversa 
documentação, como na visitação de Dom Jorge de 

Fig. 25 - Troço do arco abatido da porta nascente da torre da porta da Ribeira. Foto 
de Arquivo MAEDS.
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Fig. 26 - Pormenor do troço da forti�cação medieval do sector 
da Ribeira, em gravura de 1668, de Pierre Baldi.

Fig. 28 - Excerto da planta de Setúbal levantada em 1805 pelo 
Sargento-Mor do Real Corpo de Engenheiros, Maximiano José 
da Serra, com a forti�cação do sector da Ribeira.  Em Z é des-
tacada a a igreja de S. Julião e em R, assinalamos a forti�cação 
da Ribeira. Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia 
Militar, Lisboa, 1820.

Fig. 27 - A- Gravura “A Ribeira”. Ed. Panorama de 1853. Vista de sul para norte. A oeste do arco da Ribeira já não existem vestígios 
subaéreos da muralha medieval, arqueologicamente comprovados. A nascente é representada uma torre hexagonal avançada sobre 
a praia que não pudemos con�rmar através da arqueologia, porque localizada no exterior da área de afectação do programa de rea-
bilitação desenvolvido. Sobre o arco, com a fachada construída na muralha, observa-se edifício de dois pisos de tipologia barroca 
(séculos XVII/XVIII), que reutilizou a torre rectangular da forti�cação medieval. A porta da Ribeira, que chegou até nós ostentando 
uma característica abóbada em tijoleira (B), prolongou-se em túnel para sul, acompanhando a construção do edifício residencial 
ocorrida no último quartel de século XIX.

A B

R
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A

B C

Fig. 29 - A a C - Reconstituição do troço da cerca medieval da Ribeira, em planta (A) e em vistas tridimensionais (B e C), respectivamente de sudeste 
e de nascente, a partir da informação recolhida na intervenção arqueológica e em documentação já editada. A porta da Ribeira — centro económico 
nevrálgico do burgo — abria-se em torreão rectangular e era ladeada a poente por estrutura abaluartada de reforço ao pano de muralha, e a nascente 
por torre hexagonal que não foi possível comprovar arqueologicamente (área não escavada). Desenho de Ana Castela.
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Fig. 30 - Av. Luísa Todi e edifício do Arco da Ribeira Velha vistos a partir da Rua Cláudio Lagrange. A - 24 de Janeiro de 1968 
(AR13880.1 | Américo Ribeiro | Colecção Américo Ribeiro / Arquivo Fotográ�co Américo Ribeiro | SMBM | DCED | Câmara 
Municipal de Setúbal). B- Julho de 2017. 

Fig. 31 - A - Largo da Ribeira Velha – obras e calcetamento, 15 de Junho de 1985 (AR16488.3 | Américo Ribeiro | Colecção Américo 
Ribeiro / Arquivo Fotográ�co Américo Ribeiro | SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal). B - Julho de 2017. 

A

A B

B
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Lencastre, em 1510, a Setúbal (fólio 73 verso, Arquivo 
da Torre do Tombo, códice da Ordem de Santiago). 
A Porta da Praia abria, pois, para um recinto de 
planta rectangular (torre), que, por sua vez, contac-
tava com o interior da povoação por uma segunda 
porta localizada a leste (Figs. 25 e 29A-C), dando 
expressão ao conceito de acesso em baioneta. Além 
deste aparelho defensivo, a Porta da Praia era 
ladeada a poente por uma estrutura abaluartada, 
em polígono irregular (presumivelmente afec-
tada pelo sismo de 1553, e muito cedo demolida, 
provavelmente no século XVII), e a nascente, por 
uma torre hexagonal, cujos vestígios não pudemos 
identificar (embora a sua localização corresponda 
em parte à loja sul do edifício reabilitado, onde não 
foram realizados trabalhos no subsolo), mas que 
surge representada nas gravuras de 1668, de Pierre 
Baldi (Fig. 26) e de 1853, (Fig. 27) bem como na 
planta de Setúbal levantada em 1805 (Fig. 28). 

Os paramentos interiores dos muros da loja virada 
a norte (Largo da Ribeira Velha) mostraram clara-
mente que este compartimento se instalou na torre 
de planta rectangular onde se abria a porta da ribeira. 
A mesma foi coberta por tecto em abobadilha, inte-
grando o edifício do período barroco do Arco da 
Ribeira (Figs. 23-24).

A partir da segunda metade do século XVII, 
Setúbal passa a dispor de uma 2ª linha de muralhas, 
que envolveu a primeira fortificação, adaptada às 
novas estratégias bélicas. A cerca medieval passaria 
a constituir um entrave ao crescimento urbano. Nos 
�nais do século XVII e no século XVIII, a elite local 
constrói os seus palacetes sobre a muralha, virados 
para a Praia, de costas para a “insalubre” vila medie-
val. Neste período, a forti�cação da Ribeira dá lugar 
ao imóvel residencial representado na gravura de 
1853, cuja presença foi registada arqueologicamente 
através de pisos em tijoleira e calçada na Sond. A 
(Cs. 2A e 3A) e de tectos em abobadilha na loja norte 

(Figs. 23 e 24) e na cobertura da porta da Ribeira 
(Fig. 30). Veri�ca-se, pois, a adaptação da antiga torre 
medieval a edifício residencial, actualmente uma loja 
virada a norte (Figs. 23-24).

Neste primeiro momento de expansão da urbe até à 
cerca medieval, foi construído, muito provavelmente 
ainda no século XVII, um colector de esgoto domés-
tico de direcção aproximadamente norte-sul, tendo 
sido destruída nesta fase a parte subaérea do troço 
de muralha que encerrava a oeste a torre de acesso à 
porta da Ribeira. A muralha foi reutilizada na cons-
trução do esgoto, que desaguava na área central da 
baía até aos �nais do século XVIII/inícios do século 
XIX. Com a construção de aterros e urbanização do 
Passeio da Praia (actual Av. Luísa Todi), o trajecto 
deste colector foi desviado para nascente, �cando a 
sua extremidade sul de�nitivamente encerrada em 
meados do século XIX (Fig. 6). O troço central da 
Alameda da Praia, entre o Quartel de Infantaria 11 
e a Ribeira do Livramento, foi, como anteriormente 
dissemos, terraplenado e calcetado em 1848-49. O 
lado norte do Passeio/Rua da Praia fora arborizado 
em 1866 e viria a adquirir o topónimo de Avenida 
Todi em 1895; no lado sul, o Teatro D.ª Amélia foi 
inaugurado em 1897.

Em síntese, as duas fases de construção do colector 
correlacionam-se com os dois principais momen-
tos de expansão urbana na frente ribeirinha. A mais 
antiga e restrita, dos séculos XVII e XVIII, e a mais 
recente, correspondente a generalizado movimento 
de expansão urbana para sul da muralha medieval, 
especialmente signi�cativo a partir de �nais do século 
XIX. Esta última fase está representada no lote em 
estudo pela construção, em data indeterminada do 
último quartel do século XIX (Figs. 30-31), do edifício 
agora reabilitado, acompanhando a urbanização e edi-
�cação do lado sul do Passeio da Praia e o movimento 
de renovação das fachadas do lado norte (Fig. 32).
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Fig. 32 - Urbanização e edi�cação da Rua da Praia. Foto anterior a 1897. Em primeiro plano, doca das Fontainhas. Em segundo plano, 
pode observar-se o Passeio da Praia (assinalado a azul) consolidado e arborizado no seu lado norte, mas só parcialmente edi�cado no 
lado sul (quarteirão com edifícios azulejados, datados de 1894, seguidos para oeste pelo talhão do Teatro D.ª Amélia, em construção 
de 1894-1897 e assinalado a vermelho). Colecção Carlos Tavares da Silva. In Soares, 2008, Fig. 32.
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