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A localização privilegiada das cidades de Faro e Setúbal como portos marítimos justificou o seu 
desenvolvimento ao longo dos séculos. Desde a época romana que a pesca era importante nestes lugares, 
dado as condições excepcionais da ria de Faro e do estuário do rio Sado. Na época dos Descobrimentos, estes 
dois núcleos urbanos sofreram um crescimento comercial, assim como Viana do Castelo, e sobretudo Lisboa 
como capital do reino e dos territórios de além-mar. As estruturas urbanas de Faro e Setúbal iriam 
acompanhar esta dinâmica económica, e após esse período assiste-se a uma maior expansão extra-muros 
consolidando um tecido urbano que irá ser englobado nas novas cinturas seiscentistas. No período das 
guerras da Restauração, um grande investimento foi realizado nestes dois portos com a construção dos 
sistemas de fortificação, que atingiram grandes dimensões, não só pela importância que tinham adquirido 
como núcleos urbanos, como também por serem potenciais locais de desembarque às tropas espanholas.  
As novas fortificações modernas constituíam um efectivo sistema de defesa face aos novos avanços da 
balística, como eram também a imagem do poder real e do desenvolvimento científico que essa arte tinha 
adquirido ao longo do século XVII. Este era o espaço político ideal para aplicação desta ciência no terreno, e 
uma demonstração da capacidade governativa para dimensionar obras de grande envergadura que abrangiam 
não só a fortificação dos principais portos marítimos, como também a criação de um sistema de fortes que 
defenderiam toda a costa portuguesa. Em paralelo, foi ainda necessário o levantamento de novas cinturas de 
muralhas nos núcleos urbanos da linha de fronteira terrestre, incidindo na província do Alentejo. O Conselho 
da Guerra, criado em 1640, era o órgão de decisão que aprovava os projectos, nomeava e distribuía os 
engenheiros militares pelas diversas províncias, e determinava as prioridades das obras. Enquanto a Junta 
dos Três Estados, instituída em 1643, era responsável pelo pagamento dos soldos, pelo financiamento para a 
aquisição das munições, e todas as infra-estruturas militares necessárias à manutenção de uma máquina 
preparada para a guerra.  
 Os engenheiros militares estrangeiros contratados no início da Restauração eram aqueles que nessa época 
tomavam os cargos mais importantes. Como é o caso de João Gilot, um engenheiro que estudou na 
Universidade de Leiden, e em 1641 foi contratado para desempenhar funções em Portugal através do Conde 
de Alegrete. Este engenheiro terá acompanhado o engenheiro-mor Charles Lassart, contratado em 1642, na 
visita a várias praças no Alentejo e Estremadura, projectando mais tarde o sistema de fortificações para a vila 
de Setúbal. O engenheiro militar João Gilot visitou também o reino do Algarve em 1642, tendo desenhado as 
fortificações de Castro Marim e Alcoutim. Em 1653, foi enviado para o Algarve um engenheiro francês, 
Pedro Santa Colomba, que viria a ser o autor da nova cintura de muralhas para a cidade de Faro. Mais tarde, 
Pedro de Santa Colomba, que iniciou a sua carreira em 1648, torna-se o engenheiro responsável pelas obras 
do Alentejo a partir de 1660, quando o engenheiro militar Nicolau de Langres regressou a França, embora 
tivesse continuado a dar acompanhamento às obras para Castro Marim e Faro. Após a paz de 1668, estas 
obras seriam assistidas por engenheiros militares portugueses, formados na Aula de Arquitectura e 
Fortificação instituída em 1647 por Luís Serrão Pimentel, que também projectou algumas obras para Setúbal, 
assim como um dos seus discípulos, Diogo Pardo Osório, era nomeado capitão engenheiro de Setúbal em 
1672. Os engenheiros assistiam nas diversas províncias, como João Roiz Mouro que teria acompanhado em 
1680 as obras da vila de Setúbal, e desloca-se ao Algarve nesse período, assim como Manuel do Couto 
(sobrinho), engenheiro na província da Estremadura, após uma visita ao Algarve em 1687, elaborou um 
relatório sobre as principais praças do Algarve incluindo a cidade de Faro.    
 



 
 
 

Faro e a Ria 
 

 
Fig. 1 – A Ria de Faro (Carta Geral da Costa de Portugal), séc. XIX, GEAEM 

 
  A Restauração veio reforçar todo o sistema já construído ao longo da costa do Algarve, retratado no 
levantamento de Alexandre Massai. Durante todo o século XVII até o reinado de D. Pedro II, reformula-se as 
fortificações existentes e constroem-se outras novas de reforço à defesa dos núcleos urbanos, como a 
elevação do forte de São João de Tavira, quadrangular, junto à cidade de Tavira. Desde o Cabo de S. Vicente 
até Cacela-Velha, onde existia já um forte duma certa dimensão, ergue-se uma linha de defesa militar, com 
baterias, redutos, fortes e fortalezas, que teriam guarnições militares permanentes. A fortaleza de Sagres era 
o “bastião” do Algarve, não só simbolicamente por estar associada à acção do Infante D. Henrique nos 
Descobrimentos, como pela sua localização na ponta ocidental do Reino, evitando desembarques naquele 
local i.  
As vilas e cidades principais não tiveram grandes obras de fortificação “moderna”, exceptuando-se Faro, 
porque tinha adquirido um estatuto especial no Reino do Algarve no século XVI, sendo elevada a cidade em 
1534 e sede episcopal em 1577. A pesca e o sal eram a sua principal riqueza, estabelecendo um comércio 
activo com Sevilha, Cadiz, Gibraltar, e com cidades portuguesas em Marrocos como Ceuta, Tanger, e 
Mazagão. A cidade de Lagos era o único núcleo urbano fortificado de “feição moderna” nesse século, 
apresentando uma cerca de muralhas com baluartes renascentistas (Iria, 1928).  
A cidade de Faro teria crescido muito para além da vila medieval que se achava quase despovoada, após a 
tomada da cidade pelos ingleses em 1596 e posterior incêndio ii. As obras no período filipino incidiram no 
reforço das primitivas muralhas da vila, com a construção de baluartes adossados que ainda hoje são visíveis 
como o baluarte de São Jorge e o de São Sebastião utilizados como baterias para a artilharia. O novo projecto 
de defesa da cidade de Faro, desenhado pelo engenheiro Pedro de Santa Colomba em 1653, englobava não só 
uma nova cintura de muralhas mas a construção de um forte de quatro baluartes para defesa da sua barra. 
Mas a ria de Faro e toda a costa até Tavira, era formada por um areal movediço, por isso as obras teriam que 
ser temporárias e precárias. Por este motivo, o forte de S. Lourenço degradou-se rapidamente, e novamente 
reconstruído por insistência do Conselho da Guerra, foi finalmente destruído pelo mar em 1772, assim como 
o forte na ilha de Armona, levantado em 1743, teria sido arruinado em 1754 (Calixto, 1991). 
A nova linha de cintura de muralhas incluía todos os arrabaldes exteriores, conventos e hortas, cobrindo de 
“mar a mar”, e era constituída por cinco baluartes virados para terra, rematando na ria com um meio baluarte 
junto ao convento de S. Francisco e com redentes no lado oposto, constituindo uma Praça-Forte para 
sustentar um cerco durante alguns meses. Para além de se terem  levantado trincheiras logo após 1640, por 
ordem do governador das Armas e à custa do trabalho dos moradores, todas as torres do castelo da antiga 
cerca foram rebaixadas à altura das cortinas em 1654, prosseguindo com mais intensidade as obras da nova 
fortificação a partir de 1660, abrindo-se os fossos e elevando-se os terraplenos. Em 1664, solicitava-se que se 
terminasse a fortificação de Castro Marim, assim como a de Faro que estaria numa fase mais avançadaiii. Os 
governadores das Armas sedeados em Lagos reclamavam constantemente pela falta de assistência às obras, 
ou porque os engenheiros estavam permanente a deslocarem-se para outras províncias, ou quando o 
engenheiro Pedro de Santa Colomba foi preso e passado a servir os interesses de Castela. Estas obras teriam 
sido financiadas através dos impostos, como Alfândegas, o Real de Água, e também subsidiadas pelos 
donativos da Rainha e do Cabido, especialmente interessado na defesa da sede da sua jurisdição. O imposto, 



“as terças”, foi criado especificamente para cobrir os custos directos relacionados com a defesa do reino, que 
correspondia a um terço das receitas das autarquias. 
Mesmo depois das guerras da Restauração, as preferências para a continuação das obras no Algarve seriam 
para a cidade de Faro, entre as praças principais (Castro Marim, Faro, Lagos e Sagres)iv. Em 1693, 
solicitava-se ao rei que “será conveniente se lhe continue a sua forteficação, desenho de S.ta Colomba, a que 
só acerto de deu principio e senão deve esquecer de todo” v. Nessa data teria sido enviado para o Algarve o 
engenheiro Pedro Correia Rebelo, e as obras continuariam lentamente.  

 
Fig. 2 – Planta do contorno exterior da Praça de Faro projectada pelo Tenente Rufino António de 

Moraes, des. António Bernardino Pereira do Lago, 1834, GEAEM (6-183-118/ doc.3153) 
 
A cidade de Faro, situada num terreno quase plano, foi delimitada por uma linha de cintura fortificada de 
grande dimensão, por abranger toda a área construída dentro e fora da vila. Os baluartes eram virados para o 
interior do território para defender possíveis ataques pelo lado terrestre, enquanto a área banhada pela ria era 
protegida naturalmente pela sua configuração, não necessitando de obras de defesa. Os conventos que se 
situavam na periferia da cidade, como o convento de S. Francisco (1520), o colégio dos Jesuítas (1605) e o 
convento de St. António dos Capuchos (1620) perfaziam um anel em redor do núcleo urbano constituído pela 
vila e pelos arrabaldes. A cidade desenvolveu-se radialmente à fortificação árabe, o seu primeiro núcleo 
muralhado, cuja construção teria sido iniciada no período tardo-romano. Os primeiros arrabaldes 
constituíram-se no século XIV, como a Mouraria, assim como a Ribeira, o núcleo de pescadores, ocupando 
uma área maior que o primitivo recinto, que se dominava de Vila-a-dentro.  
O novo limite urbano projectado por Pedro de Santa Colomba envolveu todo o tecido urbano incluindo 
conventos, igrejas, capelas, assim como o traçado das estradas que irradiavam para o exterior determinando a 
localização das três portas novas da cidade: a porta da Esperança, junto à ermida do mesmo nome, dava 
acesso à estrada para Estói; a porta de St. António dirigia-se para a ermida de St. António do alto, que 
continuava a ser um local de vigilância; a porta de Loulé situada na continuação da rua da Cadeia, dirigia-se 
para Loulé, enquanto a saída pela rua Direita teria sido cortada pela construção de um baluarte vi. A linha das 
novas muralhas desenhava-se radialmente ao porto, elegendo o primitivo núcleo como a cidadela, localizada 
idealmente dentro e fora do novo recinto, com duas portas com ligação ao interior da cidade, e as outras duas 
para o exterior, neste caso a ria.       
O cais adquire um lugar central no desenvolvimento da cidade no século XVI, quando o mercado se implanta 
neste local, assim como a alfândega, o açougue e o hospital da Misericórdia. O terreiro junto ao cais ou Praça 
da Rainha torna-se o centro cívico, em detrimento da praça da Sé na vila de matriz medieval. Em Faro, o 
poder religioso confrontou-se sempre com o poder municipal na mesma área urbana, desde a conquista aos 
Mouros por D. Afonso III. A implantação dos Paços do Concelho neste recinto fortificado, e a localização da 
Sé neste espaço desde 1251, tornaram sempre esta zona uma área nobre da cidade. O incêndio, que os 
ingleses atearam na vila em 1596, reduziram o seu edificado, e a sua perca de importância tornaram esta área 
propícia à sua função posterior de cidadela da cerca seiscentista. Um espaço partilhado agora entre o poder 
administrativo local, o poder religioso e o militar. Deste modo armazéns e quartéis instalaram-se no castelo e 
na sua área envolvente, como o trem erigido na rua do Trem, estendendo assim a zona militar para o interior 
da cidadela, como retrata a planta de 1795 desenhada pelo Coronel José Sande de Vasconcelos, que executou 
um levantamento exaustivo das estruturas militares no Algarve. Esta presença militar na cidadela foi-se 



diluindo no século XIX, com a deslocação dos militares para as instalações do convento S. Francisco, e com 
a reutilização da atalaia medieval de Santo António ao Alto, onde colocaram as armas para defenderem a 
cidade, fruto do desenvolvimento da balística que permitiu o aumento do alcance dos canhões. 
 

 
Fig. 3 - Planta da parte fortificada à antiga da Praça de Faro, José Sande de Vasconcelos, séc. XVIII, 

B.NL. 
 

O espaço público desta forma consolidou-se como atesta a configuração da rua Direita, do largo da Cadeia, 
do largo de S. Pedro, e do largo do Colégio. A designação de arrabaldes, aos núcleos exteriores à cerca 
antiga, deixara definitivamente de ter sentido após a definição da cintura das muralhas seiscentistas. Segundo 
as regras gerais da Fortificação Moderna em Portugal, a vila medieval tornou-se uma zona de periferia, e os 
arrabaldes o centro urbano. Na praça da Rainha instalou-se o corpo da guarda principal marcando a presença 
militar neste lugar e acentuando a sua importância. A construção do grande Arco da Vila em 1812 veio 
dignificar não só esta praça como também a cidadela, onde a Igreja continuou a investir através da acção dos 
seus bispos, construindo o edifício do Seminário no final do século XVIII e reformulando o largo da Sé. 
Este novo limite urbano prevaleceu durante três séculos, sendo preenchido e densificado, como atesta a 
construção da monumental igreja do Carmo em 1713 que formulou um grande largo adjacente. O terramoto 
de 1755 destruiu a maior parte dos edifícios que tiveram que ser reconstruídos, e a descrição da cidade nesse 
período reporta-se às fortificações modernas: “é murada, ou circunvalada, pela parte de terra muito ao 
moderno com seu muro feito à escárpia, mas com muitas rasgaduras, em sua maior parte destruído” vii. A 
maior parte das muralhas não foram reconstruídas permanecendo alguns troços, e os fossos foram entulhados 
o que cortava a altura real da escarpa dos terraplenos. No levantamento realizado, em 1834, pelo engenheiro 
António Pereira do Lago, onde nos aparece a linha de fortificações passageiras como baterias que defendeu a 
cidade durante o cerco Miguelista, refere o reaproveitamento de parte da cintura abaluartada viii. Por outro 
lado o sistema de defesa da barra continuaria a ser enriquecido com as baterias de Farrobilhas, da Fuzeta 
erguidas no final do século XVIII, outras sugiram já no início do século XIX como as baterias do Ancão, da 
Barreta, da Barra Nova, da Lama, os postos de Olhão e de Porto de Mós. A estrada de circunvalação aberta 
em 1893 segue em parte a linha definida pela cintura de muralhas seiscentistas, reafirmando esse limite 
urbano, e só ultrapassado no início do século XX por pequenas urbanizações que apontam outra fase de 
expansão da cidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setúbal e o Estuário do Sado 
 

 
Fig. 5 – Planta de Setúbal e do Estuário do Sado, Alexande Massai, 1ª metade do séc. XVII,  

A.N.T.T. (cod. cadaval, nº 29) 
 
 
A importância deste porto na época dos Descobrimentos deve-se sobretudo à extracção do sal e o seu 
fornecimento a nações estrangeiras que invadiam o estuário com as suas naus. Na Restauração, a manutenção 
desse comércio internacional permitiu a obtenção de alguns tratados diplomáticos, nomeadamente com a 
Holanda, que nos garantiu apoio com armas, munições e com navios da sua frota marítima (Prestage, 1928). 
A fortaleza de S. Filipe (1594) projectada pelo arquitecto Filipe Terzio, localizada num padastro que 
dominava o burgo e o seu porto, representava o domínio dos Habsburgos naquele território. A partir de 1640, 
era prioritário defender a vila de Setúbal, que pertencia à ordem militar de Santiago sedeada em Palmela, não 
só pelo investimento público que foi realizado na época dos Descobrimentos que enriqueceu a sua estrutura 
urbana, como a sua localização representava um ponto importante para a defesa de Lisboa, evitando o 
desembarque das tropas espanholas naquele local que podiam alcançar por terra a capital. Ainda por esse 
motivo, o castelo de Palmela foi reforçado com obras de fortificação moderna dificultando esse possível 
percurso na península de Setúbal. A defesa de Lisboa baseava-se num sistema de fortes e fortalezas 
marítimas que se estabeleceram ao longo da costa desde Peniche até Setúbal, com um investimento nos 
portos de Setúbal, Peniche, e Cascais, construindo-se grandes cidadelas nestes dois últimos.   
 
       

 
Fig. 6 – Planta da Vila de Setúbal e arrabaldes (cópia), João Gilot, c. 1652, B.N.L. 

 
A “Fortificação Real” de Setúbal iria reformular o seu limite urbano, agora bastante alargado incluindo os 
arrabaldes e a vila muralhada edificada no reinado de D. Afonso IV (1350-60). Como em Faro, a sua grande 
dimensão permitiu a expansão urbana nos séculos seguintes, podendo considerar-se uma das maiores 
cinturas de muralhas elevadas no reino nessa época. O desenho do perímetro da cintura seiscentista de 
autoria do engenheiro João Gilot, seria uma reformulação do desenho já em execução correspondendo às 
cidades que se situavam junto ao mar, onde a zona virada para terra era reforçada por grandes baluartes em 
oposição aos pequenos baluartes que se estabeleciam no caisix. Esta opção seria tomada também na 
fortificação da vila de Caminha na foz do rio Minho, cuja forma era alongada, como em Setúbal, 
acompanhando o desenvolvimento urbano ao longo do riox. Na estrutura urbana de Setúbal quinhentista já 
existiam dois grandes arrabaldes que acompanhavam a configuração da vila: a oriente, o bairro do Troino 
onde habitavam os pescadores e que se situava num terreno plano; e a Oriente, o bairro de Palhais, situado 
num promontórioxi. 



 
 

Pela sua situação, a vila de Setúbal estava rodeada de colinas o que dificultava a sua defesa, e a sua cintura 
de fortificação moderna era composta de onze baluartes e dois meios baluartes. Na linha de cais, a Sul, foram 
erguidos apenas dois baluartes, o do Livramento e da Conceição, servindo este último para alojamento da 
guarnição permanente. Na cartografia da época, estão representadas obras exteriores que não estão 
projectadas na planta de Gilot de 1652xii. O engenheiro-mór Charles Lassart teria desenhado duas obras 
coroas que tentariam defender os arrabaldes e projectado fortes que cobriam os padrastos que eram 
sobranceiros à vila dificultando os acessos nesses locais, assim como estaria previsto a abertura de um 
grande fosso que circundaria toda a linha de cintura e onde o rio entraria, que não terá sido concluído. A obra 
exterior mais importante levantada na época foi o hornaveque que cobria o convento de Jesus e a capela do 
Socorro. Outro hornaveque junto ao baluarte de St.Amaro, a oeste, foi levantado por ordem do futuro 
engenheiro-mor Luís Serrão Pimentelxiii. As quatro portas ou postigos davam acesso às principais estradas 
para Palmela e Azeitão e também aos conventos de S. Francisco e de S. João que não foram englobados na 
cerca seiscentista por se situarem a uma grande distância da vila.   
Essa particular topografia de Setúbal obrigou à criação de uma cintura de fortes que evitariam a tomada de 
posições do inimigo pelo lado de terra a Norte. O forte de S. Filipe invertia agora a sua função, defendendo a 
vila de possíveis ataques espanhóis, a que se acrescentou uma plataforma que acompanhava a encosta virada 
ao mar. Neste forte foi imediatamente instalada uma guarnição e a sua reutilização não teve o apoio imediato 
da população que retinha a memória do seu domínio como cidadela. A construção do forte de Albarquel 
serviria também para reforçar o forte de S. Filipe na defesa da barra, assim como a fortaleza de Outão e a 
bateria de Adôxo construída na outra margem, completavam o sistema de fortificações da barra do porto de 
Setúbal. 
A fortaleza de Outão levantada no reinado de D. João II e ampliada em quinhentos, seria a primeira 
construção a ser reformulada logo após a Aclamação. O padre João Cosmander aconselhava a derrubar a 
antiga torre, a que se opôs o governador da praça, alargando-se a área da plataforma com novas baterias e um 
fosso largo. Outros fortes teriam sido erguidos nas mediações da vila como o forte de Nouguelas (Novelha), 
bateria dos Moinhos e o forte de S. Luís Gonzaga. Este forte de forma pentagonal com capacidade para 400 
homens, projectado por Serrão Pimentel ainda não estaria terminado aquando da viagem do Cosme de 
Médicis em 1668. O engenheiro-mor também projectou o forte de S. João a poente em forma de estrela, 
construído em terra em 1665, e o fortim de Brancannes.  
As obras da vila teriam tido início com o governador das armas João Saldanha (1649-54), que levantou 
trincheiras e estacadas envolvendo a população nesse empreendimento. A sua intervenção abrangeu as obras 
do cais colocando a artilharia, como a construção dos primeiros baluartes da Nossa Senhora da Saúde, 
Anunciação, Jesus e Socorro. A obra continuaria com mais empenho até 1668, data em que os baluartes já se 
encontravam revestidos em pedra. As fortificações em Setúbal eram executadas à custa de vários impostos, 
especialmente sobre o sal que era exportado. Em 1644, o clero, nobreza e povo de Setúbal declaram 
prontificarem-se a contribuir para o acabamento da Torre de Outão, e foi lançado um imposto sobre o sal de 
oitenta reis em cada moio de sal (Quintas, Baltazar, 1988)xiv.  
Após a paz de 1668, o acompanhamento da obra era da responsabilidade do engenheiro e arquitecto Mateus 
de Couto (sobrinho) que superentendia todas as fortificações na Estremadura, e nesse período as obras 
abrandaram por falta de verbas. Em 1681, era solicitado dois engenheiros para assistência à Praça de Setúbal, 
assim foram nomeados o ajudante de fortificação Manuel Borges da Fonseca e Manuel Mexia da Silva, sob 
as ordens do engenheiro João Roiz Mouro, responsável pelas obras na cidade Lisboa e Estremadura. À 
imagem da aprovação da planta de Lisboa, também para a aceitação do projecto definitivo das fortificações 
de Setúbal, João Roiz Mouro redesenhou, em 1693, a  planta de fortificação aprovada por uma junta formada 
para o efeito, composta por Mateus do Couto, Pedro de Four, Francisco Pimentel, Diogo Pardo Osório e 
Miguel de Lescolle xv. A planta elaborada pelo engenheiro João Tomás Correia, que em 1707 seria tenente 
general de artilharia na praça de Setúbal, reproduz o desenho de João Roiz Mouro, anunciando que parte das 
obras exteriores projectadas não teriam sido construídas. 
A guarnição de Setúbal era recrutada pela armada e alojava-se no baluarte da Conceição. Este elemento 
constituía-se como um pequeno forte onde se armazenavam as munições e onde se instalou a casa da Vedoria 
que regulamentava e geria o financiamento das obras e exército. Ainda no século XIX as estruturas militares 
inseridas neste baluarte sofreram reformulações de acordo com a consolidação do exército. O corpo da 
Guarda construído no século XVII (1650), correspondia ao edifício-tipo do modelo europeu, e instalado na 
praça do Sapal (praça do Bocage), o centro cívico da vila, marcava a presença militar na estrutura urbana, 
como em Almeida ou em Chaves. No interior deste edifício existia uma capela. Mais tarde, foi também 



anexada a este edifício uma capela dos Passos, que perfazia uma comunhão entre os vários poderes e a 
população, assim como a remodelação efectuada na sua arcaria à imagem dos Paços do Concelho, no reinado 
de D. João V (Silva, 1990).  
 A cerca medieval continha quatro portas e inúmeros postigos, que na maior parte davam acesso directo ao 
areal, e com a construção do cais seiscentista essa relação alterou-se, mas mantiveram-se as muralhas 
medievais. A praça do Sapal, que era a área do mercado onde desembocava a rua Direita paralela ao rio e o 
aqueduto erguido em 1487, tornou-se o centro da urbe desde o reinado de D. Manuel I. Neste espaço que 
sofreu um alargamento, instalou-se definitivamente os Paços do Concelho (1526), deslocado da Praça da 
Ribeira, o pelourinho, e o novo Paço do Trigo. O investimento na época manuelina foi de grande dimensão 
como a renovação arquitectónica da igreja S. Julião, que dignificou o largo de S. Julião, e a construção de 
novos edifícios como o Convento de Jesus que ainda hoje são o testemunho dessa época. Dos conventos que 
proliferam a partir dessa época, o convento de S. Domingos (1584) e o convento das Carmelitas Calçadas 
(1598) ficariam inseridos na cintura seiscentista, e a grande área urbana agora definida permitiu a instalação 
até ao século XVIII de mais cinco conventos que consolidaram o tecido urbano e os dois arrabaldes que se 
desenvolveram.   
 Com o terramoto de 1755, na vila de Setúbal, como em Faro, assistiu-se à grande destruição de casas 
particulares, edifícios religiosos e públicos que tiveram que ser reformulados assim como as suas muralhas. 
A orientação destes trabalhos teriam ficado a cargo do coronel e engenheiro militar João Alexandre de 
Chermont, assim como a reconstrução de Lisboa era coordenada por Manuel da Maia, engenheiro-mor do 
reino. A partir da segunda metade do século XIX houve um grande desenvolvimento urbano sobretudo com a 
introdução do comboio que atravessava o bairro dos Palhais. Em 1858, é aberta a grande avenida marginal 
(Av. Luísa Todi) na grande área do cais e dois anos depois Setúbal é finalmente elevada a cidade (1860) com 
um elevado número de habitantes (Silva, 1990). A abertura da Av. 5 de Outubro a norte, paralela à linha de 
muralhas, limitava o centro histórico da cidade, e o campo do Bonfim, propriedade da autarquia desde o 
reinado D. Manuel I, foi transformado no jardim público estendendo a cidade para o seu interior. 
Estas obras de fortificação moderna nos dois portos, Faro e Setúbal obtiveram essa imagem de grandes 
fortificações que evitavam a conquista destas cidades, como também representavam um símbolo de prestígio, 
não só perante Castela, como no contexto europeu, onde a arte de fortificação tinha adquirido um estatuto 
especial nas elites intelectuais. O seu sistema de fortificação e a cintura das muralhas tiveram configurações 
diferentes, devido à topografia e às pré-existências urbanas: em Faro, a linha das fortificações era radial ao 
largo junto ao cais, e o núcleo medieval transformou-se em cidadela, onde os equipamentos militares se 
instalaram; em Setúbal, a cintura de muralhas era rectangular seguindo a linha do cais, o recinto medieval 
permaneceu como centro da urbe, e a cidadela continuaria de algum modo a funcionar no forte S. Filipe que 
dominava a cidade. O perímetro delineado pelas muralhas marcaram o limite urbano nestas cidades até ao 
início do século XX, onde as estradas transformaram-se em avenidas e promoveram a expansão urbana, 
assim como os aterros para construção dos cais alteraram a configuração das suas margens.  
 
 
Notas 
 
                                                           
i As obras de remodelação desta fortaleza foram elaboradas pelo engenheiro militar Pedro de Santa Colomba: “deixei 
traçada a tenalha q. se ve na Planta numero III a qual corta de mar a mar”, A. N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, 
Maço 15-A, 23 de Maio de 1653.  
ii Na descrição de Alexandre Massai, em 1621, o núcleo cercado de muralhas tinha 100 vizinhos, e os arrabaldes cerca 
de 1600 vizinhos, Lívio da Costa Guedes, Aspectos do Reino do Algarve nos séculos XVI e XVII, A “Descripção” de 
Alexandre Massaii (1621), Lisboa, 1988, p. 107.  
iii Cláudio Chaby, Synopse dos Synopse dos Decretos Remetidos ao Extinto Conselho de Guerra, Synopse nº 39, 
Decreto de 22 de Abril de 1664 
iv A prioridade dada à fortificação de Faro era expressa num relatório: “como estas quatro senão poderão fortificar 
todas ao mesmo tempo, e Faro parece que deve preferir, por ser a mais povoada, rica, e de Comercio e ter p.ª isso hum 
porto muyto accomodado” A.N.T.T., Conselho da Guerra, Consultas, Caixa 132, Maço 51, Consulta de 19 de Outubro 
de 1693.  
v A.N.T.T., Conselho da Guerra, Consultas, Caixa 134, Maço 52, Consulta de 20 de Julho de 1693. 
vi O engenheiro Pedro de Santa Colomba descreve a configuração da cintura das novas fortificações: “no redor da 
Cidade a fortificação dessinada na Planta numero 1 a qual acomedey o mais q me foi possível ao terreno, à situação e 
à figura q fazem as casas e puntas das ruas q sahem à Campanha”, A.N.T.T:, Conselho da Guerra, Consultas, 
Consulta de 23 de Maio de 1653. 
vii Padre Luís Cardoso, Memórias Paroquiais, 1758, p. 164, A.N.T.T. 



                                                                                                                                                                                                 
viii O coronel referia:”Havendo uma linha abaluartada, antiquissima, da qual hoje só existem restos de muralhas, como 
se vê na planta, desde o lugar do castello até à esperança, foi em parte só aproveitada”, António Pereira do Lago 
Memória Explicativa, GEAEM, doc. 3153. O projecto do tenente Rufino António Morais abrangia a construção de 
obras passageiras como pequenas baterias e redutos ao longo de parte da linha antiga de defesa, fechando todas as 
entradas da cidade, como acrescentava outra linha exterior constituindo um campo entrincheirado.  
ix “Depois da felice aclamação do Sr. Rey D. João o 4º intendendose que era preciso fortificar dous portos de mar 
capazes de recolher em sy os socorros dos estranrºs se mandou fprtificar ao moderno a d.ª, v.ª (Setubal) metendose 
dentro da nova forteficação os d.ºs bayrros o que se encarregou a hu eng.ro estrang.ro chamado Giló”, Cristóvão 
Magalhães Sepúlveda, História Orgânica e Política do Exército Português, vol. VI, Lisboa, 1926, p. 193. 
x O engenheiro-mor Manuel de Azevedo Fortes descreve as regras da fortificação neste tipo de localização: “As 
fortificações das Praças cituadas à borda dos rios, ou sobre algum porto de mar, ou costa maritima, são 
ordinariamente irregulares, isto he, mais compridas que largas, e pela parte da agoa se lhe não procurão 
concideraveis defenças laterais, mas sim boas baterias para impedir os dezembarques” Manuel de Azevedo Fortes, O 
Engenheiro Português, Tomo II, Lisboa, 1729, p. 245. 
xi Estes bairros já nos aprecem na planta mais antiga de Setúbal desenhada pelo engenheiro italiano Fratrino, 
apresentando o bairro do Troino de maior dimensão, e o de Palhais mais pequeno e agregado ao convento de S. 
Domingos erguido em 1594, A.N.T.T., Códice Cadaval, Livro das Plantas, nº 29, fl.nº 75. 
xii Os principais engenheiros do reino terão assistido alternadamente às obras de Setúbal pela sua importância, como 
Cosmander, que teria acompanhado Charles Lassart na sua primeira visita, e ainda Nicolau de Langres se deslocou, em 
1650, várias vezes a esta vila, assim como a Cascais, Peniche e Lisboa. Também foram elaborados vários projectos para 
a capital, mas a sua linha de cintura seguiria o projecto de João Gilot e levaria décadas a ser erguida.    
xiii O engenheiro-mor Luís Serrão Pimentel projectou para Setúbal algumas obras de defesa da praça:: “pois também não 
foi falta de advertência minha por remeadar a Fortificação da Villa na eleição do sitio, & ainda na disposição da 
traça; pois também onde desenhei hum Hornaveque que se fez da parte que olha para S. Francisco, havia na planta 
hum Revelim, que nem se accomodava ao sitio nem se flanqueava da Praça”, Luís Serrão Pimentel, O Methodo 
Lusitanico, Lisboa, 1680, p. 235.   
xiv Numa carta de 14 de Junho de 1650, D. João IV decretava: “hir continuando com mais um tostão em cada moyo de 
sal com a declaração que as contribuições antigas se vão gastando em Otão e o tostão que de novo se puzer na villa, e 
acabado Otão (cuja obra não poderá durar muito tempo) se aplicará daly em diante tudo à forteficação dessa villa”, P. 
M. Laranjo Coelho, Cartas de El-Rei D.João IV para as diversas Autoridades do Reino, Lisboa, 1950, p. 376. 
xv A planta de Setúbal assinada por João Roiz de Mouro, em 1693, descreve na sua legenda os engenheiros que 
aprovaram esta planta, A.N.T.T., Casa Cadaval, nº 28.  
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Planta 1 – Evolução urbana de Faro, séculos XVI-XVIII, (autora, 2007). 
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Planta 2 – Evolução urbana de Setúbal, séculos XVI-XVIII, (autora 2007) 



                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 


