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A ARQUEOLOGIA DOS ESPAÇOS,
A IDENTIDADE E A FISIONOMIA DA CIDADE

Terreiro do Paço.
Posicionamento do Baluarte 
e Paredão face à actual Praça

RESUMO:
Em 2009, o acompanhamento arqueológico desenvolvido na Praça do Comércio (Lisboa, Portugal) (SIMTEJO/CRIVAR-

QUE) permitiu observar um conjunto de realidades arqueológicas que ajudarão a compreender a evolução deste espaço urba-
nístico, centro político e social de Portugal desde do séc. XVI. O revolvimento profundo que a obra implicou no subsolo da actual 
Praça do Comércio permitiu a identificação de um vasto conjunto de realidades patrimoniais, que tiveram que ser alvo de distintas 
intervenções arqueológicas, visando a sua salvaguarda e registo integral. 

Apesar de todos os condicionalismos inerentes a uma intervenção arqueológica de emergência realizada em contexto urba-
no, numa das zonas mais emblemáticas do país, a caracterização das realidades identificadas permitirá uma leitura aproximada 
do ambiente urbano vivido na frente ribeirinha da cidade de Lisboa, bem como da definição da linha de costa existente na área 
do Terreiro do Paço em vésperas do Terramoto de 1755. 

As estruturas arqueológicas em análise, pela sua localização e arquitectura, parecem corresponder ao antigo forte existente 
no centro do Terreiro do Paço, designado por Baluarte, construído durante o reinado de Filipe II.

Além do seu próprio significado funcional e histórico, a identificação e registo destas realidades constituem-se como um 
importante contributo na clarificação de algumas dúvidas de natureza histórica e iconográfica, nomeadamente em torno da sua 
efectiva localização, bem como da linha de costa desta zona da cidade de Lisboa, num período pré-Terramoto de 1755.

PALAVRAS-CHAVE:
Lisboa, Terreiro do Paço, Época Moderna, Baluarte.

 

ABSTRACT:
In 2009, the archaeological work developed in the Praça do Comércio (Lisbon, Portugal) (SIMTEJO/ CRIVARQUE) allowed 

to observe a number of archaeological realities that will help to characterize the coast line of this part of Lisbon city and unders-
tand the evolution of this urban space, political and social center of Portugal since the 16th century. In this paper, we intend to 
present a set of archaeological structures, identified during the archaeological work, which, for their localization and architecture, 
seems to be part of the old fort located in the center of the Terreiro do Paço coastline, named Baluarte.

Its characterization will allow a historical view of the urban environment in the riverfront, in the capital of the Portuguese 
Empire, before the reconstruction of Lisbon following the Earthquake of 1755.

KEy WORDS:
Lisbon, Terreiro do Paço, Modern Age, Baluarte.
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1. Introdução

A cidade de Lisboa tem sido um palco de excelên-
cia para o desenvolvimento da actividade arqueológica. 
Dentro da área comummente reconhecida como “centro 
histórico”, serão poucos os espaços que ainda não foram 
alvo de alguma intervenção arqueológica (maioritariamen-
te acompanhamento e, em menor escala, escavação), em 
resultado de uma acção de minimização de impactes ou 
emergência. Infelizmente, essa tendência crescente de 
trabalhos no terreno nem sempre tem sido acompanhada 
pela necessária (para não dizer obrigatória) produção de 
conhecimento científico, pela via da análise e publicação 
dos dados observados. 

A zona da Praça do Comércio inseria-se, até ao início 
de 2009, num dos poucos locais do centro da cidade 
de Lisboa sem qualquer tipo de intrusão no subsolo que 
tivesse permitido uma observação directa das realida-
des aí depositadas, desde da sua última grande obra: 
a requalificação pombalina, após o Terramoto de 1755, 
passando de Terreiro do Paço a Praça do Comércio. As 
intervenções realizadas durante o século XX na área da 
Praça (casas-de-banho e infra-estruturas de saneamen-
to) não foram alvo de acompanhamento arqueológico, 
tendo sido as estruturas arqueológicas destruídas.

Quando, em 2009, a SIMTEJO avança para uma 
empreitada que envolvia um profundo remeximento do 
subsolo em plena Praça do Comércio (e não na zona da 
praia, como nas obras do Metropolitano), finalmente uma 
equipa de arqueologia (CRIVARQUE) poderia observar e 
registar directamente o subsolo de um espaço de grande 
importância política e comercial desde da Idade Média, 
principalmente nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Por 
outro lado, esses períodos que foram de grande e cons-
tante mutação no aspecto do Terreiro do Paço e da linha 
de costa lisboeta contrastam com a preservação do tra-

çado pombalino, desde de meados do séc. XIX, quando 
a requalificação da Praça ficou totalmente concluída.

Além dos aterros pombalinos que altearam e fizeram 
crescer a Praça do Comércio em direcção ao Tejo, sabia-
se, à partida, que iriamos identificar os caneiros Pomba-
linos que correm pela Rua Augusta, Rua da Prata e Rua 
do Ouro, desconhecendo se subsistiriam, ainda, testemu-
nhos do Terreiro do Paço ou se estes tinham sido, definiti-
vamente destruídos pelo Terramoto de 1755 ou removidos 
durante a Requalificação Pombalina (NEVES, 2012).

Neste texto, além do destaque dado às realidades ar-
queológicas identificadas, ao seu contexto estratigráfico e 
histórico, bem como ao seu significado na compreensão 
da dinâmica evolutiva da cidade de Lisboa até à 1ª me-
tade do séc. XVIII, optou-se por um discurso descritivo 
acerca do momento da sua identificação e, posterior, re-
gisto. Esta escolha resulta do facto do texto pertencer a 
uma publicação direccionada para a Arqueologia na cida-
de de Lisboa, permanecendo como mais um testemunho 
completo acerca da aplicação desta actividade profissional 
nesta área específica. 

Não pretendendo realizar qualquer juízo de valor acerca 
do contexto, forma e as condições em que, neste caso 
concreto, se identificaram e registaram as realidades ar-
queológicas em discussão, o seu relato e conhecimento 
afiguram-se como mais um dado para uma reflexão neces-
sária, acerca das práticas arqueológicas desenvolvidas na 
cidade de Lisboa, nomeadamente em contexto de emer-
gência, minimização de impactes e salvação pelo registo.

2. O sítio arqueológico

2.1. Localização Administrativa e Geográfica

A área em análise situa-se, administrativamente, em 
Portugal, na freguesia de São Nicolau, concelho e distrito 
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de Lisboa. O espaço intervencionado localiza-se na folha nº 
431 da Carta Militar de Portugal, na escala de 1:25.000. 
As coordenadas correspondentes, no Datum Lisboa, para 
as realidades arqueológicas aqui descritas são (Figs.1 e 2): 

- Baluarte (vala 10a – 11a)
M. - 87 288; 
P.  - 106 198; 
Z.    2,45 m
- Baluarte (sul da CVM RA/RP)
M. - 87 274; 
P.  -106 220; 
Z.   3,25 m

2.2. Geologia e Geomorfologia

Em termos geológicos enquadra-se numa região 
constituída por argilas e calcários do Miocénico a que se 
associam areolas da Estefânia com Chlamys pseudo-pan-
dorae de igual época geológica (ALMEIDA, 1986). Insere-
se numa zona de aluviões e/ou aterros, cartografados ao 
longo das principais linhas de água. A zona compreendida 
entre o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço encontra-se 
em pleno “Esteiro da Baixa”. Trata-se de uma zona aplana-
da, aberta a Sul para o estuário do Tejo, na qual confluem 
duas ribeiras actualmente encanadas: a Ribeira de Valver-
de e a Ribeira de Arroios. O esteiro encontra-se delimita-
do, a Este, pelas Colina do Castelo e, a Oeste, pela Colina 
de São Francisco (Chiado). Na zona ribeirinha da Baixa, 
que está fortemente influenciada pelo ciclo de marés do 
Tejo, encontramos duas realidades geológicas distintas:

a. Rochas de origem sedimentar, de idade miocéni-
ca, designadas por “Argilas do Forno do Tijolo” (M2Iva), 
nas quais o esteiro se foi entalhando;

b. Aluviões areno-siltosos, que podem ir até cerca de 
46m de profundidade.

Sobrepostos aos aluviões encontram-se os aterros 
realizados ao longo do período medieval e moderno, que 
“conquistaram” terra ao rio, entre os quais o entulho das ru-
ínas e demolições da cidade após o Terramoto de 1755.

O resultado das sondagens geológicas realizadas 
pela Mota Engil para a SIMTEJO, na zona compreendida 
entre o Corpo Santo e a Avenida Ribeira das Naus, cor-
robora o que foi acima descrito, tendo-se identificado a 
seguinte sequência estratigráfica:

• “Aterros: com possanças entre os 6 e os 7 m, 
são constituídos por materiais vários, nomeadamente 
entulho, com blocos de natureza diversa (calcários e ba-
saltos) e, raramente, solos de natureza arenosa, de que 
resulta uma grande heterogeneidade relativamente às 
suas características de resistência e deformidade;

• Aluviões actuais: identificadas por baixo dos aterros, 
as aluviões ocorrem até à profundidade da ordem dos 20 
a 30 m e repousam directamente sobre o substrato Mio-
cénico. À superfície são compostas por solos orgânicos 
areno – siltosos, com cerca de 2,5 m de espessura máxi-
ma, para depois, em profundidade, ocorrerem areias finas 
a grosseiras, com areão e lentículas de lodo dispersas;

• Argilas azuis do Forno do Tijolo: são argilas do Miocé-
nico que ocorrem, de acordo com a informação geológica 
consultada, entre o Terreiro do Trigo, a colina do Castelo de 
S. Jorge, a Av. Almirante Reis, o Areeiro, Alvalade, Cam-

po Grande, Telheiras e Carnide. A totalidade do horizonte 
é constituída por argilas, margas e grés finos, argilosos e 
micáceos, de tons escuros.” (MOTA ENGIL, 2007).

A partir da época romana, os limites das ribeiras de 
Arroios e de Valverde são difusos e a sua navegabilida-
de é mal conhecida, sabendo-se apenas que o esteiro 
foi sendo, progressivamente, assoreado, dando origem a 
um terreno alagadiço e inundável até ao século XV (AN-
GELLUCI, COSTA, MURALHA, 2004). Nos inícios do sé-
culo XVI, com a mudança da residência oficial do Rei para 
o Terreiro do Paço, são efectuadas grandes remodelações 
na cidade implicando, necessariamente, alterações no es-
teiro ocorrendo grandes aterros na frente ribeirinha. Será, 
no entanto, com o Terramoto de 1755 que terão lugar 
as maiores transformações nesta área, sendo a Praça do 
Comércio a face mais visível dessa modificação.

3. Intervenção arqueológica

3.1. Identificação do Baluarte/
Forte do Terreiro do Paço

3.1.1. Primeira ocorrência (a vala 11a – 10a)
Com o objectivo de se unir a CVM-RO (Câmara de 

Válvula de Marés da Rua do Ouro) à CVM-RP (Câmara 
de Válvula de Marés da Rua Augusta/Rua da Prata), foi 
aberta uma vala designada por 11a-10a. 

A colocação desta tubagem obrigou à escavação de 
uma vala de grandes dimensões e que representava uma 
forte afectação do subsolo deste espaço, podendo colocar 
à vista um conjunto significativo de realidades arqueológi-
cas. A vala teve o comprimento de cerca de 35 m, atingin-
do uma profundidade máxima de 6 m. Tal como ocorreu 
em outros espaços da empreitada, numa fase prévia, o 
empreiteiro injectou jet ao longo do traçado da futura vala, 
tentando impedir, desta forma, que o nível freático não su-
bisse ao ponto de impossibilitar a colocação da conduta.

A escavação desta vala ocorreu em circunstâncias di-
ferentes das então verificadas na empreitada. Face à pro-
fundidade que se ia atingir e à conhecida presença de um 
subsolo pouco consolidado devido à existência de aterros, 
seria expectável que a vala tivesse uma entivação que ofe-
recesse segurança na sua abertura e, também, na coloca-
ção e activação da tubagem. No entanto, ao contrário do 
verificado na CVM-RO, o empreiteiro abdicou da entivação 
e projectou uma escavação em V, em taludes. Desta for-
ma, na base da vala atingia-se a profundidade máxima de 
6m, alargando-se a largura da vala à medida que se subia 
de cota. No final, a largura da vala 10a-11a junto à su-
perfície era de 18 m. Apesar de na zona de profundidade 
máxima a afectação ser reduzida (2 a 3 m de largura), o 
mesmo não se podia dizer nas cotas mais altas.

Esta estratégia de abertura em talude num espaço 
de aterros dificultou o acompanhamento arqueológico. A 
observação da estratigrafia foi sempre condicionada pela 
largura da vala e, especialmente, pelo facto das cama-
das superiores estarem sempre a moverem-se para as 
zonas em escavação, misturando-se com outros níveis 
sedimentares e tapando qualquer perfil estratigráfico 
posto a descoberto. A abertura ocorreu 3 meses depois 
da escavação da CVM-RO. Assim, havia a consciência, 
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Figura 1 – Localização da intervenção arqueológica 
(C.M.P. 1:25.000, Folha 431 – excerto e adaptado).

Figura 2 – Planta geral da empreitada SIMTEJO/CRIVARQUE (excerto e adaptado), destacando 
as estruturas em análise neste texto.

Identificação e caracterização de uma estrutura seiscentista: o baluarte do Terreiro do Paço 
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por parte de todos os intervenientes na obra, da pos-
sibilidade de se verificar novos vestígios arqueológicos 
relacionados com os que foram observados na CVM-RO 
(NEVES, 2012; NEVES et alii 2013). A vala 10a-11a 
ocorreu num espaço imediatamente adjacente à CVM-
RO, inserido numa trajectória que poderia integrar parte 
das estruturas identificadas, principalmente o Paredão.

O acompanhamento arqueológico, desenvolvido 
durante a abertura desta vala, identificou um conjunto 
de realidades arqueológicas, sendo que o seu registo e 
salvaguarda ocorreram de maneiras distintas. Partindo 
na orientação CVM-RO – CVMRA/RP (Oeste-Este), as 
primeiras camadas de sedimento removido começaram a 
revelar a forte presença de aterros aqui colocados para a 
construção da Praça do Comércio, logo após o Terramoto 
de 1755, até ao período contemporâneo. Estes aterros 
vão ao encontro dos observados em outras zonas da actu-
al praça, contendo um número significativo de cerâmica de 
construção, elementos pétreos e de restos faunísticos. 

Além da abertura/escavação da vala para a coloca-
ção da tubagem que une a CVM-RO à CVMRA/RP, esta 
acção da obra requeria a intercepção e destruição de 
uma antiga conduta que se encontra identificada na car-
tografia da empreitada como “Galeria em Arco de Betão”. 
O seu carácter contemporâneo, justificado pela presença 
de betão na sua constituição, indicava que algumas zonas 
do subsolo da Praça do Comércio já teriam sido revolvi-
das. Após a abertura da vala estar concluída, alargou-se 
o talude ligeiramente para Norte, para se identificar essa 
galeria. Esta acção específica teve lugar no final da vala 
10a-11a, junto à CMVRA/RP, num espaço muito próxi-
mo da estátua de D. José. Durante a remoção de sedi-

mento nesta zona observou-se no talude Norte e Este a 
presença de uma estrutura amuralhada, composta por 3 
fiadas de silhares rectangulares de lioz. Numa fase inicial 
da sua identificação, parecia tratar-se de duas estruturas, 
mas após observação mais detalhada comprovou-se que 
faziam esquina, estando os silhares imbricados uns nos 
outros. O topo desta estrutura encontrava-se a cerca de 
1,8 m da superfície actual (Figs 3, 4 e 5). 

Alertados para a presença de uma estrutura arqueo-
lógica, os responsáveis da empreitada concluem o alar-
gamento do talude Norte. Ao retomar a escavação em 
profundidade, identifica-se a “Galeria em Arco de Betão”. 
A observação desta galeria permitiu verificar que a sua 
construção e colocação, levou à afectação física da estru-
tura arqueológica amuralhada cortando-a, quer na zona a 
Norte, quer na zona Este (Fig. 6). Com os objectivos da 
empreitada já alcançados para esta área, somos informa-
dos que a estrutura amuralhada não seria alvo de qual-
quer afectação física, pois não haveria necessidade de se 
proceder a revolvimentos de terra nessa área específica. 
Desta forma, foi possível proceder ao registo integral das 
realidades arqueológicas mas, somente, no espaço afec-
tado pela empreitada. Limpou-se e registou-se cerca de 
6 m de comprimento da estrutura por 1,2 m de altura má-
xima. Apesar de não ter sido viável o registo da totalidade 
da estrutura, constatou-se que a mesma continua em 
profundidade. Após a sua limpeza, procedeu-se ao seu 
registo Gráfico (desenho à escala 1:20), Fotográfico e 
Topográfico (caracterização altimétrica e georreferencia-
ção). Posteriormente, foi protegida com manta geo-têxtil, 
ficando preservada in situ.

Figura 3 – Estrutura arqueológica identificada no Acompanhamento Arqueológico.
Repare-se na sua localização face à estátua de d. José.
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3.1.2. Sequência e relação estratigráfica
No geral, a sequência estratigráfica observada e re-

gistada no espaço onde foi identificada a estrutura ar-
queológica foi a seguinte (Fig. 7):

- UE [501] - Piso. Piso de cimento que corresponde 
ao pavimento existente na Praça do Comércio à data da 
intervenção arqueológica. Sobre a [502].

- UE [502] - Depósito. Camada de toutvenant que su-
portava o piso da UE [501]. Sob a [501] e sobre a [503].

- UE [503] - Depósito. Camada arenosa, pouco com-
pacta, castanha ou amarela, que apresenta algum casca-
lho e frequentes fragmentos de tijolo e telha de cronologia 
contemporânea. Claramente uma camada de entulho e 
de colmatação de equipamentos urbanos. Apresenta uma 
espessura máxima de 1m. Sob a [502] e sobre a [504], 
[506], [507] e [505].

- UE [504] - Depósito. Aterro composto por uma se-
quência de pequenas camadas de entulho que terão sido 
depositadas num único momento. Contém escassos ma-
teriais arqueológicos, com excepção de alguma cerâmica 
de construção. Terá servido para altear a cota da Praça. 
Apresenta um número reduzido de elementos pétreos de 
pequena e média dimensão. Sob [503] e sobre [505], 
[509] e [511].

- UE [505] - Depósito. Aterro composto por mais de 
uma dezena de micro-camadas de entulho. A diferença 
face à [504] é que parece deter materiais arqueológi-
cos mais antigos (Moderno/Contemporâneo), podendo 
enquadrar a sua colocação numa fase da requalificação 
pombalina, após o Terramoto de 1755. Deste conjunto de 
níveis de aterro, abaixo dos 2,5 m de profundidade face 
à cota actual, provieram uma pia em calcário e uma mó. 
A sua localização indica que seriam para altear a cota do 
antigo Terreiro do Paço. Contém algumas intrusões de ar-
gilas negras que indicam a presença do nível freático. Sob 
a [503] e [504]. Sobre a [508], [511] e [512].

- UE [506] - Infra-estrutura. Colector de esgoto em 
cimento que atravessa a vala na perpendicular. Tem cerca 
de 2m de diâmetro e ainda estava em actividade. O seu 
topo foi registado a cerca de 2 m da superfície actual. 
Aparece registado na Cartografia da obra, logo a sua co-
locação tem um carácter recente. Terá afectado um con-
junto significativo de níveis de aterro pós-Terramoto de 
Lisboa e cortado a estrutura registada como UE [511]. 
Sob a [503]. Corta a [511] e [512]. Equivalente a [507].

- UE [507] - Infra-estrutura. Galeria em betão arma-
do que estaria desactivada. É perpendicular à [506] mas 
deverão ter ligação física, tal como é representado na car-
tografia da obra. Cortou a [511] a Norte e a Este. Sob a 
[503]. Corta a [511] e [512]. Equivalente a [506].

- UE [511] - Estrutura Arqueológica. Estrutura ar-
queológica amuralhada a Norte e a Este, fazendo uma 
esquina. Composta por silhares rectangulares em lioz, 
foram registadas 3 fiadas (1m de altura). Os silhares 
apresentam dimensões distintas, dos 60 cm a 1,2 m de 
comprimento, por 40 cm de altura. Apresenta-se bastante 
danificada devido à presença da galeria em betão [507], 
que a cortou, só permitindo o registo de 7 m de alça-
do. Corresponderá à estrutura militar construída no séc. 
XVIII, o Baluarte/Forte do Terreiro do Paço, que estaria 
localizada no centro do Terreiro do Paço, junto ao rio inte-
grando, igualmente, a enorme estrutura que delimitava a 

Figura 4 – Estrutura arqueológica. Registo fotográfico do 
alçado norte.

Figura 5 – estrutura arqueológica. Pormenor da união dos 
alçados norte e este e do seu estado de conservação.

Figura 6 – estrutura arqueológica. Realce para a conduta 
em betão que cortou a estrutura arqueológica, levando à 
sua parcial destruição.
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linha de costa nesta área da cidade, o Paredão/Cortina. 
Encontrava-se colmatada por aterros Pós-Terramoto de 
1755 e pela [503], estando a 1,8 m da superfície actual 
da Praça do Comércio. Não foi removido, encontrando-se 
protegido por manta geotêxtil. Sob a [504] [505]. Cortada 
pela [506] e [507].

- UE [512] - Depósito. Camada orgânica de sedimen-
to arenoso e coloração preta. É constituída por fragmen-
tos muito pequenos e bastante rolados de cerâmica de 
construção, cerâmica comum, vidrada, fauna mamalógica 
e malacológica. A sua principal característica é o elevado 
grau de fragmentação dos elementos que a constituem. 
Corresponderá a um nível de rio (aluvião). Encostava ao 
Baluarte [511] e foi, em parte, removida para a definição 
parcial desta estrutura. Não se observou o seu limite infe-
rior. Encosta à [511].

- UE [513] - Depósito. Camada areno-argilosa de co-
loração muito escura. Apresenta bastante matéria orgâni-
ca, fauna mamalógica e malacológica. Caracteriza-se por 
uma presença densa de elementos pétreos de reduzidas 
dimensões. Da sua remoção foi registada um projéctil em 
pedra. Corresponderá a um nível de rio (aluvião). Não se 
observou o seu limite inferior. Sob [505].

- UE [514] - Depósito. Camada de jet que foi injecta-
da no decorrer da obra a fim de colocar um estanque no 
nível freático, para que este não subisse no decorrer dos 
trabalhos da empreitada. Embora seja a última realidade 
a ser observada em estratigrafia, ela corresponde à mais 
recente. Terá envolvido sedimento correspondente aos 
aluviões aqui registados. Corta todas as UEs anteriormen-
te identificadas.

3.1.3. Segunda ocorrência – vestígio do Baluarte
A sul da CVM RA/RP, sem aviso prévio e não constan-

do no Plano de Trabalhos da empreitada,, foi aberta uma 
vala de grandes dimensões (20m de comprimento por 8 
m de largura), com o objectivo de remover uma manilha 
de esgoto com cerca de 2 m de largura que se encontra 
registada na cartografia da obra. Além de ser uma acção 

que não estava prevista no Plano de Trabalhos da obra, a 
abertura dessa vala realizou-se no dia 5 de Setembro, cor-
respondendo a um sábado (o que reforça a necessidade 
de aviso atempado).

A sua abertura seguiu o método preconizado para a 
Vala 10a-11a, ou seja, sem entivação lateral, substitu-
ída pela criação de taludes artificiais. Pela presença da 
manilha de esgoto (aqui colocada pela Câmara Municipal 
de Lisboa, segundo informação recolhida junto de fiscais 
dessa autarquia, e que não foi alvo de Acompanhamento 
Arqueológico), sabia-se que os sedimentos que a colma-
tavam não estariam no seu contexto primário. No entan-
to, pelo grau de afectação desta vala (e pela ausência 
de registo arqueológico aquando a sua colocação), esta 
seria uma boa oportunidade para se registar a estratifica-
ção desta zona, bem como para aferir o grau de afecta-
ção sobre eventuais níveis arqueológicos, atravessados 
por esta acção intrusiva.

Quando se chegou à obra, no dia 7 de Setembro 
(segunda-feira), rapidamente se notou a presença da 
vala. Analisando os taludes, observou-se a existência de 
uma estrutura amuralhada. A sua limpeza permitiu regis-
tar 4 fiadas de silhares em lioz, de forma rectangular, e o 
seu enchimento em argamassa, cerâmica de construção 
e elementos pétreos de reduzida e média dimensão. 

A estrutura apresentava a parte afeiçoada (silhares) 
virada a Sul (para o rio) e o enchimento a Norte. A sua 
espessura é de 1,5 m e o comprimento de 3 m (Figs. 
8 e 9). Apresentava-se bastante danificada, detendo 
uma “forma” bastante sugestiva, indiciando claramente 
o que se passou aquando a sua identificação, no de-
correr da abertura da vala. A estrutura apresentava os 
silhares muitos destruídos e em forma de “escada”, 
acompanhando o talude da vala. As zonas fracturadas 
apresentavam-se frescas e muito limpas, denunciando 
um corte bastante recente. Desta forma, esta realidade 
arqueológica terá sido destruída no decorrer da abertura 
da vala, desconhecendo-se qual a dimensão que detinha 
aquando a sua identificação.

Figura 7 – Registo gráfico de um segmento do Paredão e Baluarte [511], identificado na Vala 
10a-11a e respectivo enquadramento estratigráfico. O tracejado indica que as realidades 
estão unidas, mas esta ilustração demonstra duas perspectivas distintas, a do alçado 
norte (à esquerda da imagem) e do alçado este (à direita).
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A presença no talude indica que já não seria (mais) 
afectada por acções da obra. Assim, procedeu-se à sua 
limpeza até à cota do talude, sendo impossível escavar em 
profundidade devido a questões de segurança. Registou-
se graficamente e fotograficamente o alçado exterior e 
interior da estrutura, ficando o registo topográfico a cargo 
da equipa de topografia do empreiteiro. Após o registo, a 
realidade arqueológica foi protegida com manta geotêxtil.

Face à superfície actual, a estrutura encontrava-se 
imediatamente abaixo do piso da Praça do Comércio, 
envolvida por sedimentos correspondentes aos últimos 
aterros aqui depositados (mas já removidos à data da 
nossa pequena acção de registo arqueológico).

As Unidades Estratigráficas identificadas apresentam 
claras equivalências com as realidades descritas na iden-
tificação do primeiro segmento do Baluarte. Este segun-
do segmento encontra-se a cerca de 22 m do primeiro, 
registado a Norte. 

3.2.4. Sequência e relação estratigráfica
Em termos genéricos, e apesar de não ter sido pos-

sível identificar com precisão o contexto estratigráfico 
relacionado com este vestígio arqueológico, a sequência 
observada a seguinte:

- UE [801] - Piso. Piso de cimento que corresponde 
ao pavimento existente na Praça do Comércio à data da 
intervenção arqueológica. Sobre a [802].

- UE [802] - Depósito. Camada de tout venant que su-
portava o piso da UE [801]. Sob a [801] e sobre a [803].

- UE [803] - Depósito. Aterro composto por uma 
sequência camadas de entulho que terão sido deposi-

tadas num mesmo período de tempo. Contém escassos 
materiais arqueológicos, com excepção de alguma ce-
râmica de construção. Terá servido para altear a Praça 
do Comércio. Apresenta um número muito reduzido de 
elementos pétreos de pequena e média dimensão. Não 
foi possível observar o seu limite inferior. Sob [802] e 
sobre [805].

- UE [804] - Infra-estrutura. Colector de esgoto em 
cimento que vem desde da caixa pré-existente na CVM 
RA/RP e que vai em direcção à “Galeria em Arco de Be-
tão”, identificada na Vala 10a-11a como UE [506]. Tem 
cerca de 2 m de diâmetro. O seu topo foi registado a cer-
ca de 2 m da superfície actual. Aparece registado na car-
tografia da obra, logo a sua colocação é bastante recente. 
Terá afectado um conjunto significativo de níveis de aterro 
pós-Terramoto de Lisboa e a sua colocação deverá ter 
danificado parte da estrutura do Baluarte, registada nesta 
intervenção como [511] e [805].

- UE [805] - Estrutura Arqueológica. Estrutura arque-
ológica amuralhada. Composta, no alçado externo (virado 
para o rio), por silhares rectangulares em lioz, foram regis-
tadas 4 fiadas. Encontrava-se danificada devido à presença 
da vala que a cortou. Ainda assim, foi possível registar 3 m 
de comprimento, por 1,1 m de altura, bem como a sua es-
pessura (1,5 m). As dimensões dos silhares são idênticas 
às verificadas na UE [511]. O seu interior apresenta claras 
semelhanças com o verificado no Paredão escavado na 
CVM-RO (NEVES et alii, 2013), apresentando-se tosco e 
constituido por elementos pétreos em calcário de pequena 
e média dimensão, argamassa e tijolo. Por aquilo que foi 
possível observar, o alçado interno não estaria aparelhado, 

Figura 8 – estrutura arqueológica. Registo 
fotográfico e gráfico do 2º segmento do Baluarte 
identificado no Acompanhamento Arqueológico.

Figura 9 – estrutura arqueológica. espessura e 
preenchimento do seu interior.
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embora a realidade identificada seja de reduzida expressão 
que permita tanta clareza nesta leitura. Pela localização, tipo 
construtivo, deverá corresponder à estrutura militar construí-
da no séc. XVIII, o Baluarte, que estaria localizada no centro 
do Terreiro do Paço, junto ao rio. Fará parte, desta forma, 
da realidade identifica na Vala 10a-11a, registada como UE 
[511], da qual dista 21,44 m. Encontrava-se colmatada por 
aterros Pós-Terramoto de 1755 [803] e pela [802]. Não foi 
removida, encontrando-se protegido por manta geotêxtil. A 
sua presença permite delinear parte da arquitectura do Ba-
luarte, principalmente a zona a Oeste. Além da afectação 
física causada pela abertura desta vala, a estrutura já se 
deveria encontrar danificada, tendo essa acção ocorrido na 
altura em que foi colocada, pela CML, a “Galeria em Anéis 
de Betão”. Sob a [802] e [803]. Cortada pela [804]. 

4. Enquadramento histórico-arqueológico das 
estruturas identificadas

Nas acções de acompanhamento arqueológico aqui 
reportadas, foi possível observar um conjunto de reali-
dades estruturais que terão estado em actividade até ao 
Terramoto de 1755. E, se as mesmas forem testemu-
nhos do antigo Baluarte (mais o segmento de muro que 
lhe é contíguo e que já se insere na monumental estrutura 
Paredão/Cortina), então elas poderão ajudar a solucionar 
algumas das questões ainda por responder relativamente 
ao espaço concreto do Terreiro do Paço e à antiga linha 
de costa da Lisboa ribeirinha de época moderna.

No início do séc. XVII, num projecto de requalificação 
do Paço da Ribeira desenvolvido em pleno reinado de Fi-
lipe II, é construído, nesta zona, um parapeito, muro ou 
cais. Correspondia a uma estrutura de grandes dimensões 
que fechou a frente fluvial em termos de contacto visual 
directo com o Tejo, transformando o Terreiro do Paço, até 
à requalificação pombalina, numa praça fechada por um 
muro, cuja parte central fora guarnecida de um baluarte 
– o Forte do Terreiro do Paço. Este muro teria, no entan-
to, áreas de acesso à zona da praia. Após a Restauração 
surge, em 1678, um pedido para demolição do Baluarte 
e da denominada “Cortina”, pois eram estruturas inúteis 
do ponto de vista defensivo e que tiravam a vista do rio. 
Porém, este pedido não terá sido satisfeito, a julgar pelos 
testemunhos registados nesta intervenção arqueológica. 

Para a identificação e atribuição cronológica dos ves-
tígios identificados, a utilização de fontes iconográficas 
pode deter um importante contributo, ainda mais para 
esta área da cidade e para o período cronológico em 
questão, tal é a abundância de panorâmicas existentes. 
No entanto, estes trabalhos de natureza artística foram, 
muitas vezes, realizados num momento posterior à ima-
gem que retratam, correspondendo a cópias de outros 
autores. De igual modo, tendem a reflectir o gosto pes-
soal e o propósito com que a obra foi realizada, sendo no-
tória a relevância dada a alguns temas, em contraste com 
a ausência de algumas estruturas, menos imponentes. A 
perspectiva da maioria das gravuras, de frente para a ci-
dade, indica que poderão não corresponder a uma cópia 
fidedigna da realidade. Apesar destes condicionalismos, 
constituem-se com uma fonte histórica a que se deve 
recorrer mas tendo sempre presente as suas limitações. 

Assim, para esta área, observamos que na gravura 
de Georg Braunius, de cerca de 1598 mas baseada num 
desenho de 1565, o Terreiro do Paço surge sem o Pare-
dão e apenas com um cais na área mais a Este1. 

Uma das iconografias mais detalhadas é de autoria 
de Dirck Stoop, em 1662, ilustrando o embarque da D. 
Catarina para Inglaterra. Na gravura, observa-se o Tor-
reão, o Paredão e o Baluarte central (Fig. 10). São várias 
ilustrações da primeira metade do séc. XVIII onde surge 
representado o Baluarte e Paredão (Figs. 11 e 12).

O terramoto de 1755 e posterior tsunami transfor-
maram profunda e permanentemente toda esta zona. 
Por via dos relatos da época, sabemos que o Paço da 
Ribeira, bem como o Teatro da Ópera ficaram totalmente 
destruídos. No entanto, através desta intervenção arque-
ológica, constata-se que, ao contrário desses edifícios, 
as imponentes estruturas da frente ribeirinha como o Ba-
luarte e Paredão 2 terão permanecido preservadas. 

1. Imagem publicada em: CÂMARA MUNICIPAL DE LIS-
BOA, 2009, p. 58.

2. A estrutura arqueológica em análise e central deste texto 
é o Baluarte. Estando integrado no Paredão que delimitava o 
Terreiro do Paço, torna-se obrigatório mencionar as duas re-
alidades em conjunto, pois são partes de uma mesma estru-
tura. No entanto, na restante empreitada surgiram áreas onde 
o Paredão se encontra melhor preservado e, assim, com uma 
caracterização mais completa (NEVES et alii, 2013; NEVES, 
MARTINS, LOPES, 2014).

Figura 10 – Cortejo náutico no embarque da d. Catarina para inglaterra, por Dirck Stoop (1662). 
Em destaque o Baluarte, que deverá corresponder às realidades arqueológicas descritas neste 
texto (Museu da Cidade. GRA 1076 – retirado de: GEO, 2009, p. 34 – adaptado).

CésaR neves, andRea mARTins, gonçalo LOPes

i encontro de Arqueologia de Lisboa 504



Figura 11 – Grande vista de Lisboa. Pormenor de painel de azulejos anterior ao sismo de 
1755 (c.1700). Este troço da grande panorâmica de Lisboa corresponde ao Paço da Ribeira, 
sendo bem visível o Baluarte (à direita da imagem) e o Paredão (ao centro). (museu nacional 
do Azulejo).

Figura 12 – vué de la place du Palais a Lisbonne. Gravura de Jacobus Baptist publicada a 
partir de 1707. Pode-se ver o Terreiro do Paço no início do séc. XVIII, com o Paredão e 
Baluarte. Gabinete de Estudos Olisiponenses, Col. Vieira da Silva, VS2274/E9 (retirado 
de: GEO, 2008, p.66).
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A reconstrução pombalina não se efectuou de ime-
diato na área do Terreiro do Paço devido, principalmen-
te, à instabilidade do terreno, como se verificou com 
a conclusão do Torreão Poente, apenas em 1840, a 
cerca de 50 m do local onde existira o Torreão Filipino 
(ARAÚJO, 1993). Neste longo período de reconstru-
ção, é possível que a estrutura do Baluarte e Paredão 
ainda possam ter sido utilizadas, uma vez que se en-
contravam em bom estado de conservação, tal como 
foi possível constatar do decorrer da sua intervenção e 
caracterização (com excepção das zonas onde, já no 
séc. XX, foram colocados equipamentos urbanos que 
levaram à sua destruição parcial).

5. Importância dos vestígios identificados e
    caminhos de análise futura

A intervenção arqueológica permitiu observar que, a 
cerca de 2m abaixo da superfície da Praça do Comércio, 
encontram-se preservados testemunhos do antigo Terrei-
ro do Paço. Tornou-se visível que pelo menos parte das 
estruturas, aqui descritas como pertencentes ao antigo 
Baluarte (e Paredão), terão resistido ao Terramoto de 
1755 e tsunami, tendo sido desactivadas por questões 
de planificação urbanística decorrentes da reconstrução 
pombalina. De igual modo, comprova-se que durante a 
remodelação da Praça, as realidades não foram destru-
ídas tendo sido, simplesmente, aterradas e colmatadas, 
ajudando na construção da Praça do Comércio. 

A identificação destas realidades relacionadas com o 
Terreiro do Paço permitiu atestar algumas das propostas 
fundamentadas na iconografia e nos documentos de épo-
ca. O Baluarte Filipino, face à actual Praça do Comércio, 
terá tido a sua localização ao centro desta, em frente à 
actual estátua de D. José, ficando, assim, definido o centro 
do Terreiro do Paço. A identificação da esquina que unia o 
Paredão ao Baluarte permite esta leitura o que, juntamente 
com o testemunho mais a sul, possibilitou uma primeira 
proposta de caracterização e cálculo da dimensão real des-
ta imponente e central estrutura da cidade de Lisboa no 
séc. XVII e na 1ª metade do séc. XVIII (Fig. 13). 

Mesmo atendendo ao contexto em foi identificado o 
2º segmento do Baluarte (o mais a Sul da actual Praça 
do Comércio), à sua reduzida dimensão e mau estado 
de conservação (recomendando alguma prudência na 
sua interpretação), é possível afirmar que deverá mesmo 
fazer parte desta estrutura defensiva. Numa das propos-
tas para requalificação da Baixa de Lisboa apresentadas 
por Eugénio dos Santos e Carlos Mardel ao Marquês de 
Pombal após o Terramoto de 1755, surgem dois planos: 
um, com maior relevo, para a futura Baixa Pombalina, 
sobreposto à antiga configuração de Lisboa, pré-Ter-
ramoto. No plano Pré-Pombalino surge, no Terreiro do 
Paço, o Paredão e o Baluarte, sendo igualmente visível 
o espaço que a nova Praça ganhava ao rio relativamente 
ao prévio Terreiro. Para a validação da nossa proposta 
de interpretação das realidades estruturais identificadas 
no Acompanhamento Arqueológico, recorremos a esta 
planta dupla do Terreiro do Paço e Praça do Comércio, e 

Figura 14 – Vista dos dois segmentos do Baluarte identificados na Praça do Comércio.
Foto orientada Sul-Norte, a partir do 2º segmento registado.
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Figura 14 – A. Planta da Praça do Comér-
cio com os vestígios arqueológicos cor-
rectamente implantados (base cartográfica 
simTeJO/CRivARQUe).
B. Pormenor da sobreposição da futura 
Praça do Comércio (projecto de eugénio 
santos e Carlos mardel) sobre o Terreiro 
do Paço. Em 2º plano surge o Terreiro 
do Paço, sendo visível a localização do 
Paredão e Baluarte, face ao novo figurino 
deste espaço (1758). versão publicada por 
J. P. Ribeiro, em GEO (1949; retirado de 
GEO, 2009, p.86, adaptado).
C. Localização do antigo Baluarte (a ne-
gro) face aos vestígios arqueológicos 
identificados (a azul). A tracejado, o 
traçado do Paredão/Cortina existente no 
Terreiro do Paço.

Figura 15 – Posicionamento do alçado norte da es-
trutura arqueológica. Se corresponder ao Paredão, 
a foto indica a sua orientação para Oeste, onde 
estaria localizado o Torreão Filipino.

Figura 16 – Posicionamento do Baluarte e Paredão 
face à actual Praça (imagem orientada de Oeste-
este).
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transportámos, com a mesma escala, o Baluarte para a 
Cartografia da obra, onde estão implantadas as estrutu-
ras registadas na intervenção arqueológica. Para reduzir a 
margem de erro, utilizou-se como referências os edifícios 
que iriam constar na futura Praça do Comércio, como os 
Torreões Poente e Nascente. Como se pode observar 
na Figura 14, o resultado não podia ser mais elucidativo. 
O Baluarte da planta de Eugénio dos Santos e Carlos 
Mardel enquadra-se inteiramente nos achados arqueoló-
gicos, desde da esquina identificada na vala 10a-11a, ao 
reduzido testemunho observado mais a sul (Fig. 14).

Com a reprodução e validação deste cálculo, além do 
posicionamento e dimensão do antigo Baluarte, é possível 
começar a aferir a real localização de outras estruturas.

O Paredão atravessaria longitudinalmente todo o Ter-
reiro, terminando a Oeste, no Torreão Filipino e anterior 
torre do Paço Manuelino. Através da localização e referen-
ciação dos segmentos do Baluarte e, também, Paredão 
identificados no decorrer da obra em espaços distintos 
(NEVES, 2012) consegue-se aferir, com rigor, a locali-
zação destas estruturas régias, traçando a antiga linha de 
costa e a zona de praia. 

No mesmo sentido, é possível calcular a significativa 
área que os aterros pombalinos conquistaram ao rio Tejo, 
ficando estas estruturas sensivelmente no último terço 
da Praça do Comércio. Se entendemos estas realidades 
como prévias ao terramoto, então a sua identificação tor-
na possível a definição da antiga linha de costa, no mo-
mento anterior a essa catástrofe. 

A reconstrução Pombalina não terá alterado a mor-
fologia do espaço correspondente ao Terreiro do Paço, 
ficando praticamente com as mesmas dimensões late-
rais e com a estátua de D. José implantada no espaço 
onde se situaria o Baluarte (Figs.15 e 16).

Futuramente, voltar ao terreno para novos trabalhos 
arqueológicos será muito complicado, pois dificilmente 
este espaço da cidade tornará a ter uma empreitada desta 
dimensão e nem os lisboetas e quem, diariamente, a visita 
e utiliza estarão disponíveis, mais uma vez, para se priva-
rem, por tempo indeterminado, deste lugar em detrimento 
de mais uma intervenção arqueológica. No entanto, tal 
como se observa na cartografia da empreitada da SIMTE-
JO, esta focou-se na parte mais Central e Oeste da Praça 
do Comércio. Toda a zona Este manteve-se inalterável, 
podendo ainda deter testemunhos do Baluarte e/ou de 
outras de distinta natureza histórica e funcional. 

Por outro lado, há um número significativo de dados 
produzidos nesta intervenção arqueológica passíveis de 
serem trabalhados e que, em conjunto com os elemen-
tos registados em outras intervenções nos espaços bem 
próximos deste local (Praça D. Luís, Terreiro do Trigo, 
Campo das Cebolas e Chafariz de Dentro), tornarão 
mais clara a História desta cidade. Deste modo, torna-
se essencial a elaboração de um projecto de investiga-
ção científica que, de forma estruturada e obedecendo 
a um questionário transdisciplinar, contemple o estudo 
integral das estruturas analisadas e de todos os elemen-
tos arqueológicos a si associados, nomeadamente os 
artefactos, permitindo novas leituras e reflexões sobre o 
quotidiano de Lisboa, uma cidade portuária e Capital do 
Império em Época Moderna. 
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