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EDitoriaL Lisboa tem uma enorme riqueza e diversidade de 
patrimónios - naturais, paisagísticos e culturais - que 
marcam profundamente a sua identidade. Realçar e 
divulgar esta diversidade, revelando também o seu lado 
mais invisível, é o nosso contributo para impulsionar e 
incrementar o conhecimento e interesse pela cidade. 
Hoje, graças às novas tecnologias da informação, e 
em especial às potencialidades de comunicação que 
a internet oferece, é mais fácil alcançar diferentes 
públicos e de uma forma mais alargada.  
E é precisamente sobre a necessidade de alargar a comunicação 
entre os agentes que intervêm na cidade e a população em 
geral que fala o nosso editor convidado, o Professor Carlos 
Fabião, ao ter escolhido como tema central deste número 
da Rossio a arqueologia urbana. Um “assunto mal-amado” 
que, de forma crítica e objectiva, procura desmistificar e 
aproximar do leitor no seu texto de apresentação “Olhai esta 
Lisboa de outras Eras: arqueologia urbana no sítio de Lisboa”. 
Mas não é só de arqueologia que este número trata. Fala 
também de Lisboa no cinema, de arquitetura e artes 
decorativas, de intervenções na cidade, do Cais das Colunas 
e de uma lenda medieval. Reforçando a importância da 
divulgação de conteúdos digitais, convido-vos a ver o 
pequeno vídeo “LXi”, que nos apresenta algumas das 
potencialidades da plataforma “Lisboa Interactiva”. 
Com este número dedicado à arqueologia urbana, 
pretendemos também comemorar o 1º aniversário do CAL 
- Centro de Arqueologia de Lisboa, equipamento cultural 
municipal, sede operacional das competências legais da 
autarquia em matéria de arqueologia. Um espaço “aberto” 
aos que investigam, trabalham ou desejam conhecer 
as diferentes dimensões da arqueologia da cidade.
A todos os que deram o contributo para a realização 
desta revista, nomeadamente ao Professor 
Carlos Fabião, o nosso muito obrigado.

Precisamos 
comunicar melhor 

sobre o que 
Lisboa tem para 

oferecer …

Jorge Ramos de Carvalho

(imagens dos separadores recolhidas no Museu Geológico de Lisboa)
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introdução
Entre Janeiro e Setembro de 2009, no âmbito da Empreitada de 
Construção do Sistema de Intercepção e Câmara de Válvulas de 
Maré do Terreiro do Paço, a cargo da SIMTEJO, foram identificados 
vestígios arqueológicos que permitem recuar a vivência, do 
espaço da actual Praça do Comércio, até meados do século XVI1.
Esta obra de saneamento, que permitiu atenuar a drenagem 
directa dos esgotos de 100 mil lisboetas no rio Tejo, consistiu na 
construção de duas caixas de válvulas de maré que interceptam as 
águas residuais dos antigos caneiros pombalinos que correm pela 
Baixa. Estas construções implicaram um revolvimento profundo 
no subsolo da Praça do Comércio, havendo a necessidade de 
efectuar escavações até cerca de 6m abaixo do piso actual.
Durante a escavação de uma das caixas, a Caixa de 
Válvulas de Maré da Rua do Ouro (à qual designaremos 
por CVM-RO) identificaram-se e registaram-se alguns 
dos mais importantes vestígios relacionados com a 
frente ribeirinha lisboeta, pré-Terramoto de 1755.
Por se tratar de uma área de Nível Arqueológico II2, a 
obra foi acompanhada por uma equipa de arqueólogos, 
em conformidade com a legislação em vigor.
Neste sentido, a equipa de arqueologia da CRIVARQUE 
realizou os trabalhos de acompanhamento arqueológico de 
todas as acções da obra que implicaram revolvimento do 
subsolo ou qualquer alteração topográfica daquele espaço.
Foi desta forma que, quando se realizou a escavação mecânica 
da CVM-RO, se identificou uma estrutura portuária, que terá 
sido construída em meados do séc. XVII, permanecendo em 
actividade até ao Terramoto de 1755. Deverá corresponder a 
um grande cais em pedra localizado na antiga frente ribeirinha, 
ligado a um muro, igualmente, de grandes dimensões.
Apesar de todos os condicionalismos inerentes a uma 
intervenção arqueológica de emergência realizada em 
contexto urbano numa das zonas mais emblemáticas do país, 
a caracterização destas realidades arqueológicas ajudará à 
formulação de leituras relativas ao ambiente e quotidiano 
urbano vivido na Lisboa Pré-Pombalina. De igual modo, a sua 
identificação poderá esclarecer algumas dúvidas de natureza 
histórica e iconográfica, nomeadamente em torno da efectiva 
localização do Palácio Real, do Torreão Filipino e do Baluarte3.

Fotografia aérea da Praça do Comercio. Armando Serôdio, 1965. 
Arquivo Municipal de Lisboa, FDM001627

Lisboa 
pré-pombalina: 

vestígios do 
Terreiro do Paço no 

subsolo da Praça do 
Comércio

César Neves
Andrea Martins
Gonçalo Lopes
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Espaço
Em termos geomorfológicos, a Praça do Comércio encontra-
se na zona vestibular do estuário do Rio Tejo, na sua 
margem direita, num esteiro fluvial assoreado e antropizado. 
Urbanisticamente trata-se de uma frente ribeirinha construída 
sobre aterros, antrópicos, pós-medievais, com progradação 
urbana em época pombalina (pós Terramoto 1755), até à 
actual linha da Avenida da Ribeira das Naus. Está-se perante 
um subsolo citadino, num espaço histórico onde facilmente 
se entrecruzam vestígios de natureza náutica, reveladores de 
actividade humana em relação directa com a hidrologia local.

intervenção arqueológica
A abertura da CVM-RO foi a que originou a maior intervenção 
arqueológica realizada no decorrer da obra. Com uma 
largura de 12m, 16m de comprimento e atingindo uma 
profundidade superior a 5m, a eventual existência de níveis/
estruturas arqueológicas preservadas resultaria numa 
intervenção de grande extensão, tal a área afectada.
Durante a sua abertura, no sentido Sul-Norte, e após terem 
sido removidos alguns níveis de aterro depositados durante 
a requalificação pombalina e (re)construção da Praça do 
Comércio, a cerca de 4m de profundidade, identificaram-
se alguns elementos em madeira. Quando se verificou que 
correspondiam a elementos de construção naval, solicitou-se a 
imediata a interrupção dos trabalhos, para se dar início ao seu 
processo de avaliação arqueológica. Após se verificar que estes se 
encontravam in situ, contactaram-se os arqueólogos do IGESPAR 
e da Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática, de forma 
a definirem-se, em conjunto com a equipa da CRIVARQUE, as 
estratégias de intervenção arqueológica nesta área (Imagem 1).

Imagem 1
Localização da intervenção arqueológica na 

cartografia da obra (autoria CRIVARQUE e SIMTEJO)
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O início da caracterização arqueológica dos vestígios identificados 
consistiu na limpeza superficial da área a intervencionar. 
Através de meios manuais, iniciaram-se os trabalhos que 
possibilitassem observar o topo das realidades arqueológicas, a 
fim de se poder definir uma estratégia de trabalho, preconizar 
metodologias de acção e, o mais importante neste tipo de 
contexto, determinar um prazo de execução. No decorrer 
da limpeza, começou-se a observar a presença de uma 
estrutura pétrea composta por silhares em lioz, associada a 
um alinhamento em estacas de madeira. Pela sua posição 
estratigráfica, posicionamento face ao rio e à Praça do Comércio 
e pela sua arquitectura, cedo se percebeu que se estaria perante 
uma realidade portuária, possivelmente relacionada com um 
episódio histórico anterior ao Terramoto de 1755 (Imagem2).

sido possível caracterizar o perfil completo (do topo à 
base) da totalidade das realidades arqueológicas.
A metodologia adoptada respeitou três aspectos que 
não se podiam dissociar: a afectação total dos vestígios 
arqueológicos no espaço da obra, não sendo possível a sua 
conservação e manutenção no local original; a consequente 
escavação arqueológica e registo integral dos vestígios 
a identificar; a maior celeridade possível na execução da 
intervenção arqueológica, tendo-se recorrido, para este 
efeito, ao auxílio de meios mecânicos em conjunto com 
uma escavação essencialmente manual (Imagens 3 e 4).
Nesta intervenção ocorreu uma acção pouco usual em 
Arqueologia Preventiva, o da salvaguarda física dos vestígios 
arqueológicos intervencionados. Procedeu-se à remoção da 
totalidade das estruturas pétreas identificadas (mas só no espaço 
intervencionado), para que se possam, um dia, remontar em 
outro local, com o mesmo figurino arquitectónico. Os silhares 
foram numerados de forma contínua enquanto se procedia ao 
registo gráfico e fotográfico, realizado entre o levantamento de 
cada fiada. Fiada a fiada, todos os elementos foram levantados 
e acondicionados num espaço sob a responsabilidade do 
Museu da Cidade e do Centro de Arqueologia de Lisboa.

A execução de uma intervenção arqueológica num contexto 
de Arqueologia Preventiva e Salvamento é orientada pelo 
princípio denominado “Conservação pelo Registo”. Conscientes 
de que os vestígios arqueológicos só são detectados em 
zonas de afectação/destruição máxima por parte da obra, 
logo de grande improbabilidade de salvaguarda física dos 
mesmos, a respectiva “conservação” e memória dos elementos 
arqueológicos identificados só serão garantidos através de 
um registo científico muito completo, apto a ser consultado 
por outros arqueólogos e historiadores que não estiveram 
presentes na intervenção. Desta forma, as realidades em 
análise não foram excepção, tendo-se efectuado, durante 
a sua escavação, as seguintes acções de registo: 
Fotográfico – fotografias com e sem escala de todas as 
estruturas, camadas sedimentares escavadas, sequências 
estratigráficas, planos, pormenores de escavação 
e da identificação e remoção de artefactos; uso de 
fotografia ortogonal para auxiliar no registo gráfico;
Gráfico – desenho à escala de 1:20 de todas as 
estruturas identificadas, planos arqueológicos 
intervencionados e de cortes estratigráficos; 
topográfico – recurso a Estação Total para georreferenciar 
todos os elementos intervencionados (desde estruturas a 
materiais arqueológicos); além de gerar informação relativa à 
altimetria, disponibiliza dados referentes ao espaço concreto 
das realidades arqueológicas, face ao seu contexto actual;
A escavação arqueológica decorreu numa área de 80m2, 
subdivida em quadrículas de 3x3m, para que se procedesse 
a um maior controlo e delimitação da proveniência dos 
elementos arqueológicos (nomeadamente os artefactos, 
elementos em madeira e ecofactos) a identificar.
A escavação desenvolveu-se até à cota de afectação 

da obra (cerca de 6m de profundidade), tendo 

Imagem 2 
Aspecto geral da área antes do início da escavação arqueológica. Em primeiro 
plano observa-se um elemento de embarcação e, ao fundo, o topo das estruturas 
arqueológicas. (foto de C. Neves)

Imagem 3 
Escavação manual em ambiente nocturno. (foto de P. Souto)

Imagem 4 
Escavação mecânica das realidades arqueológicas e respectivo acompanhamento 
arqueológico. (foto de C. Neves)
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dos terrenos instáveis e movediços que existem em toda a 
zona ribeirinha. Num primeiro momento, foram colocadas 
estacas de madeira na vertical, cravadas nos lodos de toda 
a área, sobre as quais foi colocada uma rede de troncos na 
horizontal (traves), que constituíam uma grelha sobre a qual 
os silhares eram assentes. Os componentes em madeira da 
grelha estavam ligados através de cavilhas de ferro. As estacas 
encontravam-se afeiçoadas na ponta e na superfície, em oposição 
às traves que correspondiam a grandes troncos sem qualquer 
preparação prévia específica, sendo ainda visíveis os nós de 
crescimento da árvore e partes da casca (Imagens 8 e 9). 
As bases foram registadas e intervencionadas em áreas com cotas 
altimétricas negativas, estando, até à sua identificação nesta 
escavação, envolvidas nos efeitos de maré do rio Tejo, facto que 
permitiu a sua excelente conservação até aos dias de hoje.
Paralelamente aos vestígios arqueológicos registados, nos 
sedimentos escavados foram recolhidos abundantes materiais 
arqueológicos que terão um importante contributo na 
aferição cronológica desta estrutura. Os artefactos parecem 
enquadrar-se num período temporal desde finais do séc. XVI 
até meados do séc. XVIII. Este espaço crono-cultural parece ir 

A sua posição, numa cota próxima do topo da superfície do 
Cais, poderá demonstrar que estes vestígios estariam em 
actividade aquando a última utilização do Cais (Imagens 6 e 7). 
Face ao Paredão, observou-se que este teria, pelo menos, 
mais 1m de altura, embora esta diferença possa não 
corresponder à original, visto que o topo do Paredão 
encontrava-se fisicamente danificado. Esta diferença relativa 
à altura permite confirmar as distintas funcionalidades 
que estas realidades detinham uma da outra. 
O Cais encontrava-se adossado ao Paredão, estando os silhares 
de ambos imbricados, correspondendo assim à mesma 
fase de construção e a uma mesma realidade estrutural. 
Durante o desmonte do Paredão e Cais, constatou-se que 
ambos assentavam sobre uma complexa estrutura em madeira 
(ainda verde, o que lhe conferia maior grau de resistência) 
que tinha como função o suporte das estruturas pétreas, 

garantindo, também, um estancamento e imobilização 

Em total contraste com a face virada para o rio, constituída 
por silhares, a face interna (que estaria virada para o interior 
do Terreiro do Paço) era composta por um aglomerado de 
blocos pétreos de pequena e média dimensão, irregulares, 
juntamente com fragmentos de cerâmica de construção, unidos 
por uma argamassa de elevada consistência. Este aparente 
descuido arquitectónico será resultado de acções antrópicas ou 
perturbações ocorridas após a sua desactivação. Seguramente, 
a face interna do Paredão teria algum tipo de reboco ou 
aparelho pétreo de revestimento, bem como a área de topo 
do Paredão que também nos chegou bastante danificada. 

o que se identificou: caracterização e descrição
Na escavação arqueológica foram registadas duas realidades 
estruturais detentoras de uma monumentalidade ajustada à 
função que tiveram na Época Moderna e ao espaço em que se 
encontravam - o Terreiro do Paço, centro político e económico 
do Império Português. Correspondem a realidades de carácter 
portuário e defensivo. Apesar de se tratar de uma única estrutura, 
construída num único momento, apresenta funcionalidades 
distintas. A estrutura encontrava-se colmatada por sucessivos 
depósitos de aterros pombalinos, correspondendo a camadas 
de formação antrópica, realizadas para nivelamento da frente 
ribeirinha e colmatação de antigas construções afectadas 
e desactivadas após o Terramoto 1755 (Imagem 5).

A estrutura com maior extensão e que ultrapassa os limites 
laterais da área de intervenção (CVM-RO) corresponde a uma 
muralha de grandes dimensões, com a sua face exterior virada 
para o rio Tejo. O que se identificou, a 2m da superfície actual, 
corresponderá a um troço do Paredão que foi construído no início 
do séc. XVII e que delimitaria o antigo Terreiro do Paço face à praia 
e antiga linha de costa. Detinha, igualmente, uma funcionalidade 
de cariz defensivo, bem evidente na sua larga espessura. 
Do que foi possível definir, este segmento do Paredão 
apresenta 4m de largura, por 5,5m de comprimento e 3m 
de altura, sendo constituído por grandes blocos pétreos, 
maioritariamente de formato rectangular e talhados em lioz, 
aparelhados e ligados por argamassa. Encontrava-se bastante 
danificado no seu topo, em cerca de 1m de altura, zona onde 
só se reconheceu o seu preenchimento. A ausência dos silhares 
que aqui estariam colocados (presumivelmente 2 fiadas) 
poderá estar relacionada com os efeitos do abalo sísmico 
de 1755. A zona conservada apresenta 5 fiadas de silhares 
rectangulares, tendo cada um deles uma dimensão média de 
80cm. O alçado Sul (virado para o Rio) tinha a particularidade 
de apresentar um silhar com uma marca de canteiro. 

Imagem 5 
Plano Final da escavação arqueológica 
manual. Aspecto geral das realidades 
arqueológicas antes de serem 
desmontadas. (foto de C. Neves)

Na zona Este, identificou-se uma construção de cariz 
portuário, interpretada como um Cais, que poderá 
ter tido a sua última utilização num momento muito 
próximo do dia 1 de Novembro de 1755. 
Apresenta um formato quadrangular, não tendo sido possível 
definir o seu término, sendo constituída por grandes blocos 
pétreos (silhares), maioritariamente de formato rectangular 
e talhados em lioz, aparelhados e ligados por argamassa. 
O seu topo mostra-se plano, estando os blocos totalmente 
polidos, não existindo “gatos” metálicos que pudessem ligar 
os blocos entre si. O Cais é composto por 5 fiadas de silhares 
rectangulares com uma dimensão média de 1m. O alçado 
Oeste apresentava um silhar com uma marca de canteiro. 
Durante o seu desmonte, verificou-se que era integralmente 
constituída por silhares, com um interior compacto e resistente. 
Apresenta 3,5m de largura, por 4,4m de comprimento e 2m de 
altura. O seu topo dista da actual superfície em cerca de 3m. 
Junto ao alçado Oeste, observou-se um conjunto de estacas 
em madeira cravadas no solo e em posição original, que 
poderá corresponder ao que resta de um tabuleiro ou 
ancoradouro, ao qual o Cais estaria associado. 

Imagem 6
Paredão e Cais, este 
em 1º plano. (foto de 
P. Souto)

Imagem 7 
Registo gráfico dos alçados do Cais e Paredão, este em 2º plano e com o topo 
visivelmente destruído. (autoria C. Neves)



No início do séc. XVII, num projecto de requalificação do Paço 
da Ribeira levado a cabo no reinado de Filipe 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 
entanto, 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 rio5. Porém, este 
pedido não se concretizou, como comprovam os testemunhos 
patrimoniais registados nesta intervenção arqueológica.

Contexto histórico
A Praça do Comércio é o expoente máximo do programa 
arquitectónico levado a cabo pelos arquitectos da reconstrução 
pombalina sendo, pela sua dimensão, um símbolo de afirmação 
e poder. Porém, o seu carácter de local de reunião, manifestação 
social, política e económica evidenciou-se desde época medieval, 
onde na zona de praia, fora das muralhas, se realizavam diversas 
actividades do quotidiano do reino. Os sucessivos aterros 
promovidos por D. Manuel, na transição do séc. XV para o séc. 
XVI, deram forma ao Terreiro do Paço, transformando-o numa 
grande praça quadrangular, aberta ao rio, rodeada por edifícios 
e, no lado Oeste, com o majestoso Paço da Ribeira ou Paço Real4.
Na intervenção arqueológica, sucintamente reportada, foi 
possível observar os níveis de aterro manuelinos, os vários 
pisos que corresponderiam a sucessivas fases de renovação do 
Terreiro (pisos constituídos por pedra miúda, argamassa e cal, 
registados em outros espaços da obra) e, ainda, os caneiros 
manuelinos que drenavam as águas das ribeiras, actualmente 
na direcção da Rua do Ouro e da Prata. Estas últimas estruturas 
de herança manuelina foram, posteriormente, reaproveitadas 
na reconstrução pombalina, a par da construção do grande 
caneiro central, localizado no centro da Rua Augusta. 

ao encontro da utilização do Paredão e do Cais, embora esta 
associação não seja assim tão linear, visto que os depósitos 
de onde provêm corresponderem a contextos não fechados 
e sujeitos a uma intensa dinâmica geomorfológica (níveis 
de rio e efeitos de maré), ao longo de vários séculos. 
Do conjunto artefactual destacam-se os numerosos fragmentos 
de azulejo, cerâmica comum, cerâmica vidrada, faiança, 
“jarras espanholas” (contentores utilizados no transporte 
marítimo), porcelanas, adornos, e elementos de cachimbos. 
De igual modo, o carácter excepcional da localização da 
obra, em ambiente húmido, permitiu a preservação e 
recolha de elementos perecíveis, tais como cordas, solas de 
sapatos, couros, sementes e restos de espécies arbustivas.
Estas estruturas não foram registadas na sua dimensão total. O 
facto de só terem sido identificadas numa zona da empreitada 
levou a uma caracterização seccionada. Desta forma, os limites 
Este e Oeste do Paredão e os limites Este do Cais deverão estar, 
ainda, no subsolo da Praça do Comércio. Embora não seja 
plausível a formulação, no futuro, de um projecto de investigação 
que promova escavações arqueológicas neste local, fica o 
registo da existência destes vestígios e o alerta para as possíveis 
movimentações que, no futuro, se possam voltar a fazer neste 
subsolo. Os testemunhos descritos correspondem a uma parte 
bastante limitada das realidades a que pertenciam, embora de 
significativa relevância patrimonial e científica (Imagem 10). 

Imagem 8 
Base do Paredão e Cais em formato de uma só grelha, confirmando a construção de 
uma única realidade estrutural, embora com distintas funcionalidades. (foto de C. Neves)

Imagem 9 
Detalhe da grelha em madeira com as cavilhas em ferro. (foto de C. Neves)

Imagem 10 
Estruturas arqueológicas no contexto da CVM-RO e actual 
P.raça do  Comércio. (foto de P. Souto)
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Imagem 11 
Cortejo Náutico no embarque da D. Catarina para Inglaterra, por 
Dirck Stoop (1662). Em destaque o Paredão, correspondendo 
à realidade arqueológica registada na escavação. 
Museu da Cidade, MC. GRA 1076



A perspectiva da maioria das gravuras, de frente para a 
cidade, 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 Paredão 
e apenas com um cais na área mais a Este. Este cais não 
será de pedra mas assenta em estacaria de madeira, 
visualizando-se ainda a saída do caneiro manuelino6. 
Na gravura de Hans Schorken, segundo desenho de Domingos 
Vieira Serrão, na vista de Lisboa durante o desembarque de Filipe 
II no Terreiro do Paço em 29 de Junho de 1619, constata-se que 

A utilização de fontes iconográficas funciona como um 
importante contributo na identificação e atribuição cronológica 
dos vestígios identificados. No entanto, estes trabalhos de 
natureza artística foram, muitas vezes, realizados num momento 
posterior à imagem que retratam, correspondendo a cópias 
de outros autores. De igual modo, tendem a reflectir o gosto 
pessoal e o propósito com que a obra foi realizada, sendo 
notória a relevância dada a alguns temas, em contraste com 
a ausência de algumas estruturas, menos imponentes. 

não existe Paredão, mas que o pequeno cais a Este parece já ser 
de pedra, pois são visíveis as escadas laterais de acesso ao rio7. 
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 Torreão, o Paredão e o Baluarte central. 

Entre o Torreão e Baluarte não surge nenhum tipo de cais mas 
uma porta de entrada no Terreiro do Paço (Imagem 11). 
Em várias ilustrações da primeira metade do séc. 
XVIII surge representado o Paredão, as portas de 
acesso à praia e, também, o Baluarte, estando sempre 
omisso qualquer tipo de cais (Imagens 12 e 13).
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Imagem 12
Palácio Real em cerca de 1700. Observa-se à direita o Paredão/
Cortina e uma zona de entrada no Terreiro do Paço. Gravura a água-
forte de Pieter van den Berge. Museu da Cidade, MC. GRA 870 

Imagem 13 
Vué de la place du Palais a Lisbonne. Gravura de Jacobus Baptist publicadas 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
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intervenção arqueológica na Praça do Comércio: 
importância dos vestígios identificados
Esta intervenção permitiu observar que, a cerca de 3m abaixo 
da superfície da Praça do Comércio, encontram-se preservados 
espaços do Terreiro do Paço. Tornou-se visível que as estruturas 
que aqui existiam (Cais, Paredão e, também, Baluarte) resistiram 
ao Terramoto de 1755 e tsunami, tendo sido desactivadas e 
parcialmente danificadas por questões de planificação urbanística 
decorrentes da reconstrução pombalina. De igual modo, 
constata-se que durante a remodelação da praça, as realidades 
não foram destruídas tendo sido, simplesmente, aterradas e 
colmatadas, criando-se, desta forma, a Praça do Comércio. 
Este olhar sobre o Terreiro do Paço ajudou a confirmar algumas 
hipóteses baseadas na iconografia e nos documentos de 
época. O Baluarte Filipino (que também foi descoberto no 
acompanhamento arqueológico mas que não foi oportuna, aqui, 
a sua descrição) localiza-se ao centro da Praça do Comércio, em 
frente à estátua de D. José, ficando, assim, o centro do Terreiro do 
Paço definido. O Paredão atravessaria longitudinalmente todo 
o terreiro, terminando a Oeste, no Torreão Filipino e anterior 
torre do Paço Manuelino. Através da localização e referenciação 
do troço agora identificado consegue-se aferir, com rigor, a 
localização destas estruturas régias, traçando a antiga linha 
de costa e a zona de praia. No mesmo sentido, verificou-se 
que os aterros pombalinos conquistaram vários metros 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 torna possível a 
definição da antiga linha de costa, no momento anterior a esse 
cataclismo. Conhece-se, agora, a provável cota a que estaria 
o Terreiro do Paço, através da observação do nível de aterros 
efectuados na construção da futura Praça do Comércio.
A reconstrução Pombalina não alterou a morfologia do espaço 
correspondente ao Terreiro do Paço, ficando praticamente 
com as mesmas dimensões laterais e com a estátua de D. José 
implantada no lugar onde estaria o Baluarte (Imagem 15).
Num futuro que se quer sempre (muito) próximo (mas nem 
sempre possível e exequível), seria fundamental que se partisse, 
de forma estruturada e obedecendo a um questionário 
transdisciplinar, para um projecto de investigação científica 
que contemplasse o estudo integral das estruturas analisadas 
e de todos os elementos arqueológicos a si associados, 
possibilitando um novo olhar sobre o quotidiano de uma 
cidade portuária, Capital do Império, da Época Moderna. 

Esta breve análise à iconografia disponível revela-nos que 
apesar de ser um bom indicador cronológico (a construção 
do Paredão e Baluarte em período Filipino), não representa 
com exactidão todos os elementos arquitectónicos 
existentes. De facto, o Cais, que fazia parte do próprio 
Paredão e ao qual se teria acesso por uma das portas, não 
surge representado em nenhuma imagem (Imagem 14).
O terramoto de 1755 e posterior tsunami modificaram 
profunda e permanentemente toda esta zona. O Paço da 
Ribeira, assim como o Teatro da Ópera, ficaram totalmente 
destruídos, permanecendo preservadas as imponentes 
estruturas da frente ribeirinha: o Paredão, o Cais e o Baluarte.
A reconstrução pombalina não se efectuou de imediato na área 
do Terreiro do Paço devido, principalmente, à instabilidade 
do terreno, como se verificou com a conclusão do Torreão 
Poente, apenas em 1840, a cerca de 50m do local onde existira o 
Torreão Filipino8. Neste longo período de reconstrução poderão 
ainda ter sido utilizadas as realidades agora identificadas, 
visto que se encontravam em bom estado de conservação.

Notas
1 Neves, 2012
2 Plano Diretor Municipal de Lisboa (1994). Cft. Artº 15º do Regulamento 
e Planta de Ordenamento – Inventário Municipal do Património 4A
3 Neves, Martins, Lopes e Blot, 2013.
4 Moita, 1994
5 Silva, 1987
6 imagem publicada em: Camara Municipal de Lisboa, 2009, p. 58
7 imagem publicada em: Camara Municipal de Lisboa, 2009, p. 64 e 65
8 Araújo, 1993
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Imagem 14 
Reconstituição tridimensional dos vestígios arqueológicos 
intervencionados e sua posição face ao Torreão Filipino (à esquerda da 
imagem) e Baluarte (à direita da imagem). (autoria Gonçalo Lopes)

Imagem 15 
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). A laranja a zona da intervenção arqueológica.
Silva, A.V. (1950) Plantas topográficas de Lisboa, planta 
2. Lisboa: Camara Municipal de Lisboa
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