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capa: a Ermida de Santo António vista da Avenida dos Pescadores. 

ao lado: azulejos sobre a entrada térrea da Casa da Quinta do Pátio d’Água 

contracapa: vitral da Ermida de Santo António representando Santo António de Lisboa. 
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1.   INTRODUÇÃO 

A Ermida de Santo António da Quinta do Pátio d’Água, tal como a Casa de habitação que é parte 

integrante do mesmo conjunto edificado, com localização na cidade do Montijo, constitui um 

património de características singulares e insubstituíveis, de importância fundamental para a 

identidade coletiva da comunidade e do território montijense, com especial relevo nas vertentes 

histórica, arquitetónica e artística. 

Testemunho e memória da passagem do tempo pelo lugar em que há séculos permanece, é também 

um fator inequívoco de valorização territorial, pelo que importa levar a cabo a reabilitação deste 

património, com o duplo objetivo de potenciar a sua fruição pública e assegurar a preservação do 

legado que representa para as gerações futuras. 

Consequentemente, recuperado que foi o edifício da Casa da Quinta, onde está hoje instalada a 

Junta de Freguesia da União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, importa agora promover as 

ações necessárias à reabilitação da Ermida de Santo António, viabilizando-lhe uma utilização que, 

sendo compatível com as características do imóvel, possa constituir também uma garantia de 

conservação e preservação. 

Consciente da importância patrimonial da Ermida de Santo António e do conjunto de valores e 

expressões artísticas que nela coexistem, decidiu o executivo municipal promover uma intervenção 

integrada de reabilitação, mas também de valorização do imóvel, com o intuito de assegurar 

seguidamente a sua divulgação, levando-o ao conhecimento do público através da realização de 

eventos regulares, de índole cultural, compatíveis com o contexto patrimonial e o interesse histórico 

e artístico inerentes. 

Estando hoje a Ermida de Santo António inserida no perímetro de delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana da cidade do Montijo e sendo cada vez mais nítida a capacidade do património 

cultural para potenciar uma atratividade conducente à revitalização dos centros urbanos, mais se 

justifica valorizar este imóvel e a ele atrair a diversidade de público interessado nos variados aspetos 

– de natureza histórica, arquitetónica, paisagística, social e artística – que lhe estão associados, 

reafirmando a sua importância e valorizando o seu contributo para o incremento da dinâmica 

cultural montijense. 

O presente Relatório Prévio enquadra o procedimento conducente à reabilitação da Ermida de Santo 

António com as disposições do Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho, dando cumprimento ao 

mecanismo previsto de controlo prévio e responsabilização relativamente à intervenção com que se 

pretende beneficiar este Imóvel de Interesse Público. 
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2.   A ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO 

2.1. Identificação e localização 

A Ermida de Santo António é parte de um conjunto edificado que inclui também a Casa da Quinta do 

Pátio de Água, localizando-se no concelho do Montijo e na União de freguesias de Montijo e 

Afonsoeiro. Situa-se numa das principais artérias do centro da cidade do Montijo, a Avenida dos 

Pescadores (fig. 1 e fotos 1 a 3), em área urbana consolidada e territorialmente coincidente com a 

malha urbana da antiga Aldeia Galega do Ribatejo1. 

As coordenadas geográficas são: –73433,983,–106396,301, no sistema de coordenadas nacional 

(ETRS89 TM06 Portugal). 

O conjunto está classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP), nos termos do Decreto n.º 

5/2002, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 42, de 19 de fevereiro de 2002. 

 

Fig. 1 – Planta de localização e zona de proteção, conforme Decreto n.º 5/2002, de 19 de fevereiro. 

Recentemente, o imóvel ficou também abrangido pelo polígono de delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) da cidade do Montijo, nos termos do Aviso n.º 93/2015, publicado no 

Diário da República, 2.ª série – n.º 3 – de 6 de janeiro de 2015. 

                                                           
1
 A 6 de Julho de 1930, pelo Decreto n.º 18434, o concelho e a vila de Aldeia Galega do Ribatejo, também designada por 

Aldegalega, passam a denominar-se Montijo. A vila de Montijo foi elevada à categoria de cidade em 1985. 



 
ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA 
RELATÓRIO PRÉVIO À INTERVENÇÃO EM IMÓVEL CLASSIFICADO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6 

 

2.2. Enquadramento histórico 

A atividade humana e o povoamento na península do Montijo estiveram sempre relacionados com a 

proximidade do rio Tejo, tirando partido das características territoriais e estuarinas no 

desenvolvimento resultante da economia agrícola, florestal e piscatória, da salicultura e da indústria 

moageira, sendo igualmente relevantes as atividades relacionadas com as comunicações terrestres e 

fluviais, vencendo o estuário nas ligações entre o sul e o norte. 

Com ocupação comprovada já nos períodos do Paleolítico e do Neolítico, de que houve achados 

junto à ponta do Montijo (na área hoje ocupada pela Base Aérea n.º 6), o povoamento adquire 

expressão no séc. XII, período em que, em 1186, ocorre a doação por el-rei D. Sancho I do território 

entre o Tejo e o Sado, juntamente com o Castelo de Palmela, à Ordem de Santiago da Espada, 

abrangendo as terras de Alcochete e de Aldeia Galega. 

A organização territorial estruturava-se em grandes propriedades agrícolas, tipicamente 

complementadas pelo aproveitamento de marinhas e moinhos – que aproveitavam a energia das 

marés – numa ocupação de dinâmica predominante ao longo das frentes ribeirinhas.  

Em 1514, D. Manuel I concede foral a Aldeia Galega2 e, em 1515, atribui novo foral conjuntamente às 

vilas de Aldeia Galega do Ribatejo e Alcochete3: só posteriormente, em 1574, ficariam redefinidos os 

limites dos concelhos de Aldeia Galega e de Alcochete, em período marcado por um grande aumento 

populacional. O desenvolvimento económico e demográfico tinha-se acentuado, em parte devido ao 

grande incremento nas comunicações que resultou do estabelecimento em Aldeia Galega, em 1533, 

da sede do serviço da Mala-posta do Sul. 

Neste contexto geográfico e temporal, o percurso correspondente à atual Avenida dos Pescadores 

sucedia ao traçado de um velho caminho carreteiro que, já em épocas anteriores, desempenhava um 

papel importante no tráfego próprio da atividade económica de Aldeia Galega, ligando quintas 

agrícolas, moinhos e marinhas de produção de sal e de peixe. Sobre esta via de comunicação 

escreveu Francisco Correia4: 

 “Foi troço da chamada “Estrada Real”, antiga via que ligava a ponta do Montijo (actual Base Aérea) 

à localidade de Aldeia Galega e desta prolongando-se até ao Alentejo, por Atalaia, Pegões, Vendas 

Novas e Montemor-o-Novo. Após a construção, na segunda metade do século XVI, da Ermida de S. 

António, anexa ao antigo Morgadio de S. António, instituído por Duarte Rodrigues Pimentel, na 

mesma época (no local onde, presentemente, se situa a Quinta do Pátio de Água), este arruamento 

passou a designar-se, primeiro por arrabaldes de S. António e, depois, por Rua de S. António (já assim 

designada em 1668). Ligava, então, a antiga Praça da Vila (actual praça da República) ao Bairro das 

Postas (hoje, zona do Bairro do Saldanha), passando pelo chamado Bairro de S. António (hoje, Bairro 

dos Pescadores) ”. 

                                                           
2
 DIAS, João José Alves, Foral de Aldeia Galega do Ribatejo 1514, Câmara Municipal do Montijo, 2014. 

3
 DIAS, João José Alves, O Foral das Vilas de Alcochete e Aldeia Galega do Ribatejo de 1515 – Um espaço, dois concelhos, um 

termo, Câmara Municipal do Montijo, 2015. 
4
 CORREIA, Francisco, Toponímia do Concelho do Montijo: Volume I – freguesia do Montijo, Câmara Municipal do Montijo, 

2006. 
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Fig. 2 – Extrato de cartografia datada do último quartel do séc. XVIII (Instituto Geográfico Português, CA 460). A Estrada 

Nova (em baixo) ligava a ponta do Montijo ao Santuário da Atalaia; a Estrada Velha (em cima) passava pela Ermida de Sto. 

António – que originava uma multiplicidade de caminhos – conduzindo à ”Villa de Aldeya Gallega”. 

 

A Ermida de Santo António foi erigida por iniciativa de Duarte Rodrigues Pimentel, fidalgo da Casa de 

El-Rei D. João III, como testemunha a lápide mural localizada à esquerda da entrada na galilé (foto 4). 

Este facto é também comprovado pelas Visitações da Ordem de Santiago5, que mencionam a licença 

concedida para a sua edificação, por el-rei D. Sebastião. Os registos paroquiais de Aldeia Galega do 

Ribatejo dão notícia de enterramentos no seu interior desde, pelo menos, 1572, pelo que é de crer 

que estivesse então já concluída. Nela foi sepultado o próprio Duarte Rodrigues Pimentel, falecido 

em 27 de setembro de 1580, segundo os mesmos registos6. 

Ao longo dos séculos XVI e XVII, mercê de uma localização privilegiada que abrangia os terrenos 

agrícolas, as marinhas e um moinho de maré7 cuja caldeira se situava no esteiro de Aldeia Galega, a 

Quinta conservou-se na posse da mesma família, sendo administrada à distância através de 

sucessivos períodos de aforamento, dos quais há menções nos Registos Notariais da Vila de Aldeia 

Galega do Ribatejo. 

No séc. XVIII, a Ermida sofreu uma primeira remodelação profunda, que a reformou e acrescentou 

por ordem de Francisco de Novais Quesado Pimentel de Faria e Cerveira, também fidalgo da Casa 

                                                           
5
 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Mesa de Consciência e Ordens, Mestrado de Santiago, Aldeia Galega, Visitação de 

1564-1565. Microfilme 4912, Folha 24. 
6
 Arquivo Distrital de Setúbal, Registos Paroquiais de Aldeia Galega do Ribatejo, Livros 1/1 e 1/2. 

7
 MARTINS, Adolfo Silveira; MIRANDA, Jorge Augusto; ABREU, Rogério de; ALBINO, Teresa Pacheco, Moinho de Maré do 

Cais das Faluas. O Renascer de uma Memória, Coleção Estudos Locais, Cultura, n.º 5, Edições Colibri/Câmara Municipal do 
Montijo, 2006. 
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Real e 4.º neto do primeiro, em campanha de obras de que a data de 1744 mencionada na referida 

lápide corresponderá certamente à conclusão. Segundo Rosário Salema de Carvalho, a integração do 

brasão da família sobre o arco triunfal deverá ser desta época, em que a propriedade, na voz 

popular, se denominava ainda Quinta do Casado8.  

O terramoto de 1 de novembro de 1755 atingiu com intensidade Aldeia Galega, com as águas do Tejo 

a invadirem as ruas, causando diversos estragos em muitos dos seus edifícios e tendo caído a Ermida 

de Santo António9. Décadas volvidas, o templo viria a ser reedificado por Simão Neto Pereira Pato de 

Novais Pimentel, em 1789, como relata a mesma lápide. 

Na sequência do Decreto de 30 de maio de 1834, da autoria do ministro da justiça Joaquim António 

de Aguiar (o Mata-Frades) e referendado por D. Pedro IV, que extinguiu as Ordens Religiosas, muitas 

igrejas foram profanadas. Assim terá sucedido à Ermida de Santo António, que a partir de então terá 

ficado interdita ao culto.  

Na segunda metade do Séc. XIX, o serviço da Mala-posta do Alentejo – com percurso entre Aldeia 

Galega e Badajoz – foi instalado na então denominada Quinta do Pátio d’Água, onde terá funcionado 

até à sua extinção, em 1863. Esta nova designação da Quinta será consequência da abertura, neste 

período, de um poço no pátio fronteiro à Casa e à Ermida (foto 8). Ainda que este poço não fosse 

público, a população de Aldeia Galega tinha liberdade de ir aí abastecer-se de água10. 

Desde então e até meados do séc. XX, sucederam-se as utilizações nos espaços da Ermida, como 

abegoaria, oficina de carpinteiro de construção de carros, casa de espetáculos e de bailes11. Estas 

inadequadas funções terão certamente contribuído para alguma da deterioração patente no seu 

interior, afetando particularmente o revestimento azulejar remanescente na base das paredes da 

nave. 

Uma segunda lápide (foto 5), localizada na parede que separa a galilé do interior do templo, à 

esquerda da porta de entrada nesta, conserva a memória de uma terceira intervenção, identificando 

o promotor e o período de execução, confirmando também a anterior interdição ao culto: “ESTA 

ERMIDA, QUE ESTEVE INTERDITA AO CULTO MAIS DE UM SÉCULO, FOI MANDADA RECONSTRUIR DE 

1940 A 1953, POR A. SANTOS FERNANDES OFICIAL DA ARMADA.” 

Assim, é já em meados do séc. XX que, por iniciativa do comandante Santos Fernandes, neto de José 

Francisco Fernandes – procurador do marquês de Soidos, que havia adquirido a quinta, parte por 

herança e parte por compra – que a Casa da Quinta do Pátio d’Água e, seguidamente, a Ermida de 

Santo António adquirem a configuração atual. E logo, para a obra de “restauro e arrumação do que 

se encontra dentro da ermida, como sejam o altar, coro e outros objectos para a celebração dos actos 

de culto, o Sr. Comandante Santos Fernandes encarregou o Padre Pólvora de a dirigir”12. 

                                                           
8
 CARVALHO, Rosário Salema de; FERNANDES, Paulo Almeida; OLIVEIRA, Catarina; FERNANDES, Carla Varela, Património 

artístico-cultural do Montijo I, Coleção Estudos Locais, Cultura, n.º 9, Edições Colibri/Câmara Municipal do Montijo, 2009. 

9
 LUCAS, Isabel Oleiro, Subsídios para a História do Concelho do Montijo – Cronologia Geral, 2.ª edição, Câmara Municipal 

de Montijo, 1997. 
10

 LANDEIRO, José Manuel, Retalhos da Vida de um Sacerdote - O padre Pólvora, Montijo, 1956. 
11

 idem. 
12

 ibidem. 
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As obras foram preparadas bem mais cedo, com os desenhos do projeto a serem assinados em maio 

de 191913 pelo jovem Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957), naquele que é o seu primeiro projeto 

conhecido, elaborado ainda enquanto estudante, pois só viria a acabar a sua formação de arquiteto 

em agosto desse mesmo ano14. 

Não obstante as referências de que o projeto encomendado se destinava à reconstrução da Casa e 

da Ermida e de que as obras de reconstrução empreendidas em 1789 nesta última não teriam sido 

concluídas, a realidade é que no início do séc. XX, pouco antes da encomenda, a Ermida estava de pé 

sem evidenciar obra incompleta, como pode concluir-se da iconografia da época (foto 6). De resto, o 

revestimento azulejar setecentista estende-se à totalidade das paredes da nave, pelo que esta teria 

certamente sido concluída na intervenção do séc. XVIII. 

Com a execução da campanha de obras, entre 1940 e 1953, Pardal Monteiro altera a espacialidade 

da Ermida, a configuração das fachadas sul e poente e a sua relação com o espaço público: o espaço 

fronteiro ao conjunto edificado passa a configurar um pátio vedado por um portão e muros, 

conferindo-lhe proteção face ao arruamento e privatizando este espaço exterior (foto 7). A anterior 

porta principal da Ermida, que lhe dava acesso lateral pelo arruamento hoje designado por Avenida 

dos Pescadores (era então a Avenida D. Nuno Álvares Pereira), é encerrada por uma porta gradeada, 

sabendo-se pela tradição oral que os proprietários mantiveram o costume de, anualmente, manter 

aberta esta porta durante as festividades dos santos populares. 

Segundo José Manuel Landeiro15, a Ermida “Ficou reduzida em comprimento, sem púlpito e sem 

sacristia. As grades do púlpito da primitiva capela foram, em tempos, vendidas e aplicadas a grades 

de um poço, na quinta do Vale Porrim, e a sacristia é hoje a cozinha da casa onde se encontra 

instalado o Sindicato dos Operários Corticeiros, Secção do Montijo” – esclarece-se que esta última é a 

edificação ainda hoje existente e confinante com a capela-mor da Ermida, pelo lado nascente. Deste 

relato pode concluir-se que as obras realizadas entre 1940 e 1953 não incluíram a construção da 

sacristia hoje existente, a qual terá sido acrescentada posteriormente, em período que se 

desconhece. 

Na década de 70 do séc. XX, ainda propriedade dos descendentes do comandante Santos Fernandes, 

a Santa Casa da Misericórdia instalaria no imóvel o Lar de S. José, que aí permaneceu até 1998, data 

da inauguração de novas instalações na cidade do Montijo. 

Em 1997, no âmbito de uma operação de loteamento urbano de terrenos da antiga Quinta, o 

município do Montijo adquiriu, por cedência da empresa MARQUIMOB, a propriedade da Casa da 

Quinta do Pátio d’Água e da Ermida de Santo António. 

Com a intervenção a que foi sujeita em 2008-2009, a Casa da Quinta foi reabilitada para nela se 

instalar a sede da Junta de Freguesia de Montijo. Apesar de as obras não se terem estendido ao 

interior da Ermida de Santo António, o templo foi então sujeito, à semelhança do que sucedeu com 

os pátios exteriores e áreas envolventes do conjunto edificado, a uma campanha arqueológica que 

                                                           
13

 O Arquivo Municipal do Montijo conserva cópias dos desenhos do projeto de arquitetura, datados e assinados. 
14

 MONTEIRO, João Pardal; MONTEIRO, Manuel Pardal, Pardal Monteiro 1919-2012, Lisboa, Caleidoscópio, 2013. 
15

 LANDEIRO, José Manuel, Retalhos da Vida de um Sacerdote - O padre Pólvora, Montijo, 1956. 
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implicou a remoção do pavimento da nave, situação que atualmente se mantém e impede qualquer 

tipo de utilização no interior do espaço da Ermida. 

Cumprindo o propósito de contribuir para a salvaguarda e o enriquecimento do importante 

património arquitetónico e artístico montijense da Ermida de Santo António, uma vez mais se 

prepara uma intervenção que a reabilite e valorize, com o objetivo de devolvê-la ao contacto dos 

cidadãos no presente, outorgando-lhe um devir futuro sem nada apagar das memórias do passado.   

 

2.3. Caracterização arquitetónica 

O edifício da Ermida de Santo António integra o conjunto edificado da Quinta do Pátio d’Água, em 

que se inclui também a Casa de habitação e a galeria que as liga ao nível do coro-alto, com os 

volumes construídos a implantarem-se em torno de um pátio exterior, vedado da via pública por um 

muro encimado por gradeamento, pátio este onde ainda hoje se mantém o poço (foto 8) que terá 

motivado a denominação da quinta. 

A implantação do conjunto é singular na envolvente urbana, devido ao recuo da habitação 

relativamente à via pública, a sul. Contrariamente, a Ermida assume o alinhamento do arruamento e, 

tanto pela sua pequena escala como pela simplicidade volumétrica e escassez de elementos 

arquitetónicos de composição da fachada, não se destaca na paisagem urbana dos edifícios que 

definem o plano marginal da Avenida dos Pescadores.  

A norte, as traseiras da antiga Casa de habitação e da Ermida orientam-se para os espaços verdes 

públicos de uma recente urbanização habitacional que sucedeu aos terrenos agrícolas da quinta, 

num interior de quarteirão desafogado que possibilita a leitura do conjunto, disposto no terreno sem 

definir ou obedecer a alinhamentos urbanos (foto 9). 

Com ligação à habitação, ao nível do piso superior, através de uma galeria iluminada por uma 

sucessão de 4 janelas separadas por colunas toscanas e protegidas por portadas de rótulas (foto 10), 

a Ermida tem “planta longitudinal, simples, regular, com coincidência exterior–interior, cujos dois 

volumes contíguos se dispõem com horizontalidade, contrariada pela verticalidade que os vãos 

alongados lhe imprimem. A cobertura exterior é em telhado de duas águas sanqueado, com arco 

sineiro. A fachada principal de empena angular, com 2 registos que se desenvolvem entre pilastras de 

ordem toscana: o inferior formado por 3 arcadas plenas sustentadas por colunas toscanas, assentam 

em varandim com portal que dá para átrio; superiormente há uma rosácea. Empena rematada por 

beiral. Paredes do átrio forradas com azulejos polícromos, representando cenas da vida de Santo 

António“16.  

No interior do templo (fotos 11 a 16), “a iluminação é feita pelos 3 vãos de janelas à direita, no corpo 

da igreja, que são rasgadas entre os arranques da abóbada que cobre a nave única, por uma rosácea 

e por 2 frestas gradeadas, inferiores, que dão para o átrio. Os lumes das janelas e da rosácea são de 

vitral, representando Santo António, São João e São Pedro. As paredes da nave estão revestidas de 

azulejos figurativos da vida de Santo António. Entra-se na capela-mor por arco pleno sustentado por 

                                                           
16

 BELO, Albertina, Casa da Quinta do Pátio de Água e Ermida de Santo António (1998). In SIPA, 
<www.monumentos.pt/site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4672> 
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pilastras toscanas. Sob[re] o arco encontra-se um escudo de fantasia assente em cartela decorativa, 

com volutas e motivos vegetais, com coronel de nobreza. Capela-mor com altar de talha dourada, 

dedicada a Santo António. Coro-alto com balaustrada de madeira, sustentado por colunas toscanas. 

Cobertura em abóbada de berço, com lunetas; (...) Existe uma dependência com entrada pela igreja, 

do lado do Evangelho, que serve a sacristia”17. 

A configuração atual da Ermida resulta, em grande medida, da obra executada em meados do séc. XX 

segundo projeto de Pardal Monteiro. Desenhado em 1919, quando o arquiteto iniciava a sua 

carreira, contrasta com a modernidade das obras com que este haveria de notabilizar-se, refletindo 

ainda as conceções tradicionalistas devidas à geração que o antecedeu, sendo visível no conjunto 

edificado a influência do modelo da Casa Portuguesa de Raul Lino. Todavia, o revivalismo decorativo 

característico daquele período, sendo predominante na Casa de habitação, teve poucos reflexos na 

Ermida, que conserva exteriormente a simplicidade volumétrica anterior, sem adição significativa de 

elementos decorativos. 

As alterações no templo foram sobretudo de natureza espacial, modificando a organização interna e 

introduzindo uma privacidade contrastante com a anterior abertura face à envolvente urbana, sendo 

alteração maior o radical incremento da luminosidade interior. 

O acesso à Ermida passa a fazer-se axialmente, pelo pátio, através de uma galilé a que se sobrepõem, 

na fachada principal orientada a poente, um arco sineiro e uma rosácea. A inserção da galilé no 

interior do volume da Ermida (fotos 17 e 18) resulta no encurtamento do espaço da nave. E dois 

novos espaços interiores, um coro-alto e uma sala fortemente caracterizada pela presença da 

rosácea (fotos 19 e 20), são acessíveis por uma galeria de ligação (foto 21) ao nível do piso superior 

da habitação. 

Na fachada lateral orientada a sul, o portal setecentista com janela superior integrada foi motivo de 

inspiração evidente para o desenho das molduras e aventais dos três janelões rasgados por Pardal 

Monteiro, partido conceptual de que resultou uma harmonia compositiva enriquecedora da 

identidade do conjunto, valorizando a leitura urbana do edifício.  

Os janelões, a rosácea e o pequeno vão pré-existente na parede sul da capela-mor receberam um 

notável conjunto de vitrais da autoria de Ricardo Leone (?-1971), qualificando significativamente a 

espacialidade do antigo templo (fotos 22 a 28). 

A execução das alterações não impediu que fossem preservadas memórias importantes da 

edificação, nomeadamente no que se refere ao revestimento azulejar setecentista, apesar de então 

já na situação de ruína: a nova parede do fundo da nave não toca os silhares de azulejos, em solução 

engenhosa que consistiu na abertura de duas frestas laterais, preenchidas por gradeamentos 

ornamentados por cruzes de Cristo, motivo nacionalista muito em voga na década de quarenta do 

séc. XX, período das comemorações do centenário dos descobrimentos. 

Dos referidos silhares de azulejos polícromos (fotos 29 a 34), tinha-se perdido já grande parte da 

superfície que revestia originalmente as paredes da nave, mutilando grande parte das cenas 

antonianas representadas. E a remoção da anterior parede de fundo, para dar lugar à arcaria da 

                                                           
17

 Idem. 
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galilé, poderá ter resultado na perda de dois outros painéis, sendo provável que também essas 

paredes estivessem revestidas, à semelhança do restante perímetro mural da nave. 

Na parede da capela-mor, do lado da epístola, um pequeno nicho revestido a azulejo enxaquetado 

quinhentista, em tons de verde e branco (foto 35), é provavelmente coevo da fundação do templo e 

dos escassos azulejos que, exibindo a mesma coloração, subsistem no ângulo nordeste da nave (foto 

36), abaixo do nível do último pavimento conhecido. A altimetria destes elementos leva a concluir 

que, nas configurações anteriores, a capela-mor teria o seu pavimento a uma cota inferior à atual. 

Ao nível do coro-alto, a sala localizada entre aquele e a rosácea – que a esta deve a sua interessante 

espacialidade – recebeu um revestimento azulejar (fotos 19 e 20) que prolonga a beneficiação 

realizada, com emprego deste elemento decorativo, na Casa de habitação. Trata-se de silhares de 

tipologia neobarroca, em tons de azul de cobalto, em que predomina a decoração vegetalista de 

formas sinuosas, sendo frequentemente desajustados na escala por reaproveitarem painéis de 

azulejo certamente encomendados para outras superfícies. Foram produzidos em Lisboa, nas oficinas 

de Leopoldo Battistini e Viriato Silva. 

Construtivamente, as paredes setecentistas são autoportantes, espessas, bem alinhadas, de 

alvenaria de pedra irregular com revestimento a argamassa, pontuadas exteriormente por pilastras 

em pedra lioz e protegidas por lambrim do mesmo material. A parede divisória entre a galilé e a nave 

(séc. XX), de menor espessura, é constituída por alvenaria de tijolo alveolar com idêntico 

revestimento. A laje do coro-alto e da sala anexa, correspondente ao teto da galilé, será 

provavelmente em betão armado, material já com utilização nas décadas de 40 e 50 do séc. XX. 

Os vãos de iluminação e de acesso – rosácea, janelões (foto 37), porta principal e portas interiores da 

sacristia (foto 38) e do coro-alto – ostentam molduras em pedra lioz de pero pinheiro, lavradas com 

simplicidade e harmonia de desenho, resultando da intervenção de meados do séc. XX, executada 

sob o traço que Pardal Monteiro produzira duas décadas antes. 

A cobertura da Ermida exibe telha cerâmica lusa, assente sobre estrutura de madeira 

presumivelmente constituída por asnas de tesoura com linha suspensa18, com galbo que reduz a 

inclinação da pendente sobre os beirados. Sob a cobertura, a abóbada de berço e as respetivas 

lunetas, sem ornamentos ou decoração no intradorso, aparentam conformação das superfícies em 

estafe, sobre esqueleto de armação em madeira. Ao nível dos beirados, pelo interior, dois tirantes 

em ferro forjado com secção quadrangular, dispostos transversalmente à nave e suspensos da linha, 

resistem aos impulsos horizontais. 

Os pavimentos interiores remanescentes – na capela-mor, sacristia, coro-alto, sala e galeria do piso 

superior – são revestidos com ladrilho cerâmico de formato retangular, assente à meia-esquadria, de 

cor vermelha contrastante com os degraus em pedra lioz creme. 

As carpintarias – em portas exterior e interiores, bem como na balaustrada do coro-alto (foto 39) – 

empregam madeira exótica brasileira de acabamento envernizado, com ferragens aparentes em 

ferro forjado. A porta do coro-alto é encimada por bandeira envidraçada semicircular, com pinázios e 

vidros coloridos, de movimento basculante com limitação por esquadros (foto 40). 

                                                           
18

 Representadas nas peças desenhadas do projeto de arquitetura, assinado por Pardal Monteiro, que se conserva no 
Arquivo Municipal do Montijo e se reproduz – Cap. 5, Peças desenhadas, Desenho 6. 
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Classificado como Imóvel de Interesse Público, este conjunto edificado e a Ermida que nele se integra 

revestem um interesse histórico indissociável dos acontecimentos que marcaram a história de Aldeia 

Galega – e, depois, vila e cidade do Montijo – com um valor tipológico e estilístico que é resultado do 

desenho erudito e da qualidade dos elementos arquitetónicos da construção, complementados pelos 

elementos decorativos que ornamentam o seu interior – designadamente, os revestimentos 

azulejares, os vitrais e a talha dourada. 

 

2.4. Campanha arqueológica anterior 
 

As obras levadas a cabo pela Câmara Municipal do Montijo para a requalificação da Casa da Quinta 

do Pátio d’Água foram alvo de acompanhamento arqueológico, com prévia elaboração do 

correspondente Plano de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pela Direção Regional de Cultura de 

Lisboa e Vale do Tejo e pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico – 

IGESPAR, I.P. 

Os trabalhos arqueológicos foram realizados conjuntamente pelo serviço de arqueologia do Museu 

Municipal do Montijo e pela empresa TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão, S.A., no 

período compreendido entre 23 de Março de 2009 e 29 de Julho do mesmo ano, sob direção das 

arqueólogas Paula Alves Pereira e Liliana Campeão dos Santos. 

Apesar de a Ermida de Santo António não ter sido então abrangida pelas obras de requalificação de 

que foi alvo a Casa de habitação, a campanha arqueológica realizada incidiu, também e 

principalmente, no interior do templo. Os trabalhos resultaram na identificação de uma Necrópole 

cristã no interior da Ermida de Santo António e de estruturas arqueológicas na zona exterior da 

Quinta do Pátio d’Água. 

Foram realizados os registos gráfico e fotográfico das realidades arqueológicas identificadas, e 

elaborado o Relatório Final do Acompanhamento Arqueológico da Quinta do Pátio de Água e Ermida 

de Santo António – Sondagem de Diagnóstico na Ermida de Santo António, finalizado em dezembro 

de 2009. 

Os materiais arqueológicos recolhidos durante a campanha foram objeto de tratamento, 

etiquetagem e acondicionamento, encontrando-se este espólio presentemente à guarda do Museu 

Municipal do Montijo. No que se refere à antropologia, o espólio osteológico recolhido e conservado 

possibilitará a obtenção de dados paleobiológicos adicionais para o estudo do que seria a população 

de Aldeia Galega do Ribatejo na idade moderna. 

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico resultaram em informações relevantes para a 

história da Ermida de Santo António, confirmando que este espaço foi alvo de diferentes campanhas 

de obras, tendo-se encontrado, nomeadamente, azulejos enxaquetados – presumíveis restos do 

programa decorativo do século XVI – e vestígios de pinturas a fresco sobre argamassa, identificadas 

por detrás destes, comprovando as sucessivas transformações sofridas pelo templo. 

Também os níveis de aterro identificados dão conta desta realidade. A deteção de um nível de 

pavimento em tijoleira sob o lajedo que atualmente pavimenta o espaço da galilé, permitiu confirmar 

que a nave do templo ocupava outrora também este espaço, então a uma cota inferior. 
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Ainda que a área da sondagem escavada não tenha atingido o nível geológico, as informações 

recolhidas confirmaram as várias fases de reconstrução da Ermida de Santo António, sendo 

compatíveis com as notícias da sua História e tendo permitido conhecer a organização espacial da 

necrópole cristã identificada no seu interior.   
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3.   REABILITAÇÃO E RESTAURO 

Ponderado o interesse patrimonial da Ermida de Santo António e constatadas as diversas patologias 

que afetam visivelmente a construção e os elementos presentes no seu interior, em consequência 

das vicissitudes decorrentes da passagem do tempo e de utilizações desajustadas que não a 

pouparam, resultou clara a necessidade de submeter a edificação a uma intervenção global, 

incidindo essencialmente nas vertentes de reabilitação e restauro. Concretamente, para reabilitação 

do património arquitetónico e restauro dos elementos decorativos que dele são parte indissociável. 

Por outro lado, mantém-se a necessidade que foi ponto de partida para todo o procedimento 

conducente à intervenção, constituindo a mais relevante das intervenções agora propostas: a 

colocação de um novo pavimento na nave da Ermida, que dele ficou desprovida na sequência da 

campanha arqueológica levada a cabo no seu interior, em 2009. Sendo condição funcional para 

novamente se promover a utilização do edifício – e esta, se cuidadosamente compatibilizada com as 

limitações próprias do património arquitetónico, é fundamental para conservá-lo – a adição de um 

novo pavimento representa também uma oportunidade de enriquecimento do património 

arquitetónico e artístico acumulado com as campanhas de obras anteriores. 

Em resumo, pretende-se com as intervenções propostas garantir a conservação e o restauro dos 

elementos patrimoniais existentes que disso estão carecidos – em qualquer deles, sem nada 

sacrificar ou alterar com a intervenção – dotando também a nave com o pavimento que lhe falta, 

valorizando-a pelo acréscimo de um novo valor artístico e patrimonial, criando as condições 

necessárias para aí serem promovidas novas utilizações e uma criteriosa fruição do todo. 

As utilizações previstas orientar-se-ão para a promoção cultural municipal, em realizações que 

respeitem o contexto patrimonial em que estarão inseridas, tirando partido da espacialidade e da 

acústica que lhe são próprias. Uma vez recuperada, é intenção do Município que a normal fruição da 

Ermida seja acompanhada da realização regular de eventos – nas vertentes musical, cénica, 

expositiva, histórica ou outras – compatíveis com uma baixa dotação de meios técnicos, 

mas aproveitando aquele espaço como lugar e palco privilegiados para a realização de atividades 

culturais. 

As intervenções serão executadas com a sequência prevista no planeamento a seguir proposto, 

esperando-se através delas reunir, tão brevemente quanto possível, condições que possibilitem a 

abertura ao público da Ermida, o que sucederá sempre com o conveniente controlo de acessos e 

acompanhamento.  
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3.1. Avaliação prévia e planeamento 

Levantamentos 

Os trabalhos preparatórios da intervenção foram iniciados com a elaboração do levantamento 

desenhado do interior da Ermida, de forma rigorosa e detalhada, recorrendo-se aos serviços 

municipais de topografia para apurar com exatidão as subtilezas de configuração geométrica que são 

inevitáveis num edifício multisecular. No decurso deste processo levantaram-se altimetrias – muito 

particularmente a do solo da nave, que corresponde ao limite do contexto arqueológico explorado – 

e confirmaram-se as dimensões principais e dos detalhes da configuração do imóvel, bem como do 

posicionamento de cada um dos elementos constitutivos do edificado e decorativos do conjunto. 

Foi realizado um levantamento fotográfico geral e de pormenor, tanto do interior como do exterior 

do imóvel, do qual se incluem no presente Relatório Prévio as imagens consideradas suficientes para 

permitir a leitura da sua configuração geral e dos detalhes mais importantes. Fez-se também a 

pesquisa e análise da bibliografia e das fontes documentais mais relevantes para o conhecimento da 

sua génese e das vicissitudes e transformações que fazem a sua história. 

Consultas 

Para uma avaliação sistemática, técnica e cientificamente fundamentada, alinhada com o estado da 

arte em cada uma das componentes da intervenção, foram consultadas entidades de reconhecida 

competência, altamente especializadas e dotadas de técnicos qualificados e experientes nestas 

matérias, designadamente: 

 O Instituto de Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa; 

 A empresa “SAMTHIAGO – atelier |conservação e restauro”. 

Os pareceres recebidos representaram um contributo determinante para a reflexão prospetiva e a 

clarificação das intervenções a realizar, neles se fundamentando também a redação do presente 

Relatório Prévio. Para além de documentos de diagnóstico, constituem propostas de intervenção 

programadas, que o município do Montijo assim solicitou porque a elas planeia recorrer no 

momento de contratar a execução dos trabalhos de conservação e restauro dos bens culturais em 

apreço. 

Intervenções propostas 

A realização dos trabalhos necessários para a reabilitação da Ermida pode segmentar-se em três 

diferentes tipos de intervenções, em função das características dos elementos abrangidos e das 

técnicas a empregar, em cada caso: 

 Em primeiro lugar, importará proceder à reabilitação dos elementos que designaremos por 

“comuns” da construção, sem prejuízo das particularidades que para todos eles são consequência 

da antiguidade e da tipologia do edifício. Inclui-se também neste grupo de trabalhos a execução 

de uma nova instalação elétrica, essencialmente destinada a assegurar uma iluminação artificial 
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consentânea com o contexto patrimonial e com as utilizações previstas para o imóvel, 

satisfazendo também as exigências técnicas e os padrões atuais de qualidade e eficiência; 

 Seguir-se-á a colocação de um novo pavimento na nave, o qual, sem comprometer o contexto 

arqueológico subjacente, será simultaneamente uma intervenção artística com que se pretende 

valorizar o conjunto classificado, mas também uma construção capaz de assegurar a 

funcionalidade de utilização do espaço da Ermida, viabilizando a sua reabertura ao público; 

 Finalmente, a conservação e o restauro do conjunto de peças, ou elementos de cariz decorativo, 

que enriquecem o espaço da Ermida: são os casos dos vitrais, do revestimento azulejar das 

paredes da nave, bem como do altar-mor em talha dourada. 

As intervenções serão realizadas de uma forma faseada: inicialmente serão executados os trabalhos 

destinados a solucionar os problemas que causam a excessiva presença e ação da humidade sobre a 

edificação, para que fiquem drasticamente diminuídas as consequências que se traduzem na sua 

degradação generalizada. 

Seguidamente, poderá ser iniciada na área da nave a preparação do novo pavimento, garantindo o 

seu isolamento face ao subsolo – e a proteção do que, neste, possa ainda revestir-se de interesse 

arqueológico – constituindo também, desde logo, uma superfície de trabalho nivelada, regularizada e 

com a altimetria pretendida. Sobre esta base será materializado o acabamento final da superfície, 

compatibilizando funcionalidade e intervenção artística. 

Simultaneamente, poderá ser concretizada a nova instalação elétrica, fundamentalmente destinada 

a garantir a adequada iluminação artificial do espaço interior da Ermida. 

Em seguida, poderão também ser iniciados os trabalhos de conservação e restauro dos elementos 

decorativos – vitrais, revestimento azulejar e talha dourada. 

 

3.2. Reabilitação de elementos da construção 

O edifício da Ermida exibe patologias variadas, sobretudo em resultado da ação da humidade, com 

três origens diversas: as infiltrações pontuais de águas pluviais, a humidade ascendente a partir do 

nível freático do subsolo e o elevado nível de humidade ambiente que é consequência das causas 

anteriores, mas não só. 

A infiltração de pluviosidade, de que há ocorrências em diversos pontos das paredes exteriores e nos 

janelões da nave e da capela-mor, afeta estes e a constituição e os revestimentos interiores das 

paredes. 

A humidade ascendente afeta a base das paredes e os elementos que nelas se localizam, 

nomeadamente os silhares de azulejos, as cantarias de vãos interiores, o altar-mor e o arcaz da 

sacristia. 

O elevado nível de humidade ambiente afeta todos os componentes interiores do edifício. Para além 

de ser consequência das causas anteriores, resulta também de um desadequado revestimento das 

paredes com pinturas de membrana impermeabilizante, interior e exteriormente, impedindo o 
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equilíbrio higroscópico pelas dificuldades resultantes nas trocas de vapor de água entre o interior do 

edifício e o exterior.  

Acresce às causas anteriores uma evidente falta de ventilação do interior do imóvel, há vários anos 

encerrado e sem ter qualquer período de utilização. Consequentemente, uma das ações a realizar 

consistirá na manutenção de condições de permanente e franco arejamento dos espaços, através da 

abertura da porta do coro-alto e do vão de janela da sala confinante, complementando as frestas 

existentes na parede da galilé, ao nível do piso térreo, o que permitirá uma permanente ventilação 

passiva do interior da Ermida. 

Os elementos da construção que estão necessitados de conservação e reparações são a cobertura, as 

paredes – de que se observam anomalias nas faces interiores e exteriores, os pavimentos existentes, 

as cantarias, as carpintarias e a instalação elétrica. 

Cobertura 

A Ermida de Santo António apresenta uma cobertura de telhado tradicional de duas águas, com 

estrutura de madeira constituída por asnas de tesoura com linha suspensa, suportando o 

revestimento em telha cerâmica lusa que é rematado por beirados tradicionais de execução em 

telhas de canudo. Organiza-se em dois níveis, correspondendo o superior à nave e o inferior à capela-

mor, de que o prolongamento da água norte cobre também a sacristia anexa (foto 41). 

Os planos de cobertura aparentam bom estado geral das peças cerâmicas, mas pode observar-se o 

descolamento de algumas unidades, nomeadamente nos telhões da cumeeira (foto 42), bem como a 

deterioração de parte das argamassas de assentamento, o que potencia a ocorrência de infiltrações 

pelas juntas entre as peças. 

A cobertura será submetida a uma inspeção de proximidade, pormenorizada, para deteção das 

anomalias pontuais, nomeadamente fraturas, descasques, deslocamentos, descolamentos, 

acumulação de vegetação, musgos e/ou detritos, alterações de tonalidade, utilização excessiva de 

argamassas ou uso de argamassas fortes, que habitualmente culminam na ocorrência de infiltrações. 

Serão salvaguardadas as devidas precauções para evitar riscos de segurança e danos decorrentes da 

movimentação sobre os planos do telhado. Durante a inspeção procurar-se-á observar os 

madeiramentos do ripado e da estrutura de suporte, bem como as condições para a ventilação do 

desvão, tendo que proceder-se seguidamente em função do que a observação for detetando, 

nomeadamente no que se refere à existência, ou não, de forro sob as telhas. Eventuais elementos 

deteriorados terão que ser submetidos à correspondente reparação, só equacionável em função dos 

resultados da inspeção a realizar. 

As deficiências serão integralmente reparadas, substituindo-se as peças cerâmicas eventualmente 

fragmentadas por unidades idênticas. As juntas e remates deteriorados serão refeitos com recurso a 

argamassas fracas, de baixa retração, sem incorporação de cimento, com uma constituição de 300 a 

350kg de cal hidráulica por cada m3 de areia seca. 

Em todo o caso, serão integralmente preservadas as características funcionais, estruturais e a forma 

das vertentes e dos beirados constituintes da cobertura. 
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Paredes 

Do ponto de vista da estabilidade, tanto as paredes setecentistas como a parede fundeira da nave – 

introduzida no séc. XX – se apresentam sem deformações ou alteração dos alinhamentos, não se 

observando a ocorrência de fendas ou de assentamentos. Conclui-se portanto que a sua função 

estrutural, autoportante e de suporte da cobertura, se encontra ainda bem preservada. Nesta 

matéria, a espessura apreciável das paredes exteriores, em alvenaria de pedra irregular, a presença 

dos tirantes que compensam os impulsos horizontais sobre elas exercidos pela cobertura e até a boa 

espessura da parede de alvenaria de tijolo novecentista, conformam um sistema estrutural 

suficientemente dimensionado face às escassas solicitações a que está sujeito, que são quase 

exclusivamente as resultantes do peso próprio.  

As superfícies de parede são maioritariamente de revestimento simples, em reboco com acabamento 

por pintura, interior e exteriormente, correspondendo as restantes áreas ao revestimento azulejar, 

no interior, bem como ao lambrim e pilastras em pedra aparelhada, no exterior (foto 43). 

A degradação destas superfícies de parede, no interior da nave e da sacristia, por notória ação da 

humidade, obriga a uma intervenção que elimine ou minimize as causas, precedendo a reparação ou 

substituição das argamassas degradadas.  

Observam-se o descolamento das tintas de revestimento (foto 44), a presença de eflorescências e a 

degradação pontual das argamassas de revestimento, que se apresentam friáveis e com 

esboroamento em algumas zonas. Constatam-se também reparações incorretas anteriores, 

nomeadamente com emprego de argamassas à base de cimento Portland (foto 45). E são bem 

conhecidos os efeitos nocivos que o cimento tem nas argamassas antigas e nos materiais pétreos, 

constituindo uma fonte de sais solúveis. 

Em primeiro lugar, serão realizadas as reparações necessárias no perímetro dos janelões da capela-

mor e da nave, onde se observa a infiltração de águas pluviais (foto 46), refazendo-se os 

revestimentos deteriorados para recuperar a estanquicidade. Simultaneamente, a inspeção e 

reparação da cobertura contribuirão para eliminar as infiltrações para o interior do edifício. 

As tintas existentes serão removidas sempre que se constate tratar-se de membranas, em lugar das 

formulações tradicionais à base de cal. 

As argamassas com deterioração severa, bem como as reparações executadas com emprego de 

argamassas de cimento, serão removidas por picagem. A execução de novos revestimentos, 

incluindo barramento, reboco ou execução prévia de encasques, quando necessário, será executada 

com argamassas isentas de cimento, de formulação pronta e constituição garantida. 

Para o fabrico das argamassas recorrer-se-á aos sistemas hoje disponíveis e adequados à reabilitação 

de edifícios com valor histórico, conjugando elevada resistência mecânica e propriedades similares às 

dos sistemas originais de revestimento, empregando argamassas à base de cal em combinação com a 

pozolana natural. Estas formulações permitem realizar argamassas de reparação com elevada 

resistência química e física, não só contra as ações exteriores mas, sobretudo, contra as provocadas 

internamente pelos sais solúveis e pela humidade. Garantem um baixo valor de condutibilidade 

térmica pela incorporação de eco-pozolanas que, reagindo quimicamente com a cal, baixam 

drasticamente o valor de “cal livre”, eliminando o aparecimento de eflorescências. Possuem também 
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valores elevados de porosidade e transpirabilidade, favorecendo a evaporação das humidades 

presentes nas alvenarias e a consequente secagem destas. 

As tintas a empregar para o acabamento das superfícies – mantendo a cor branca atual, não se 

conhecendo notícia ou vestígio de ter existido outra – serão escolhidas pela sua compatibilidade e 

adequação ao suporte, devendo aliar a proteção das superfícies e a resistência à pluviosidade com a 

permeabilidade ao vapor de água. 

Pavimentos existentes 

Após a remoção do pavimento da nave durante a campanha arqueológica de 2009, os pavimentos 

existentes no interior da Ermida limitam-se às áreas da capela-mor e da sacristia, no piso térreo, bem 

como da galeria e da sala junto à rosácea, no piso superior. O acabamento é, em todas estas áreas, 

de ladrilho cerâmico vermelho, com formato retangular e aplicação à meia-esquadria, contrastando 

com os cobertores e espelhos de degrau em pedra lioz creme, materiais aplicados aquando da obra 

executada em meados do séc. XX segundo o projeto de Pardal Monteiro. Mantêm inteira capacidade 

funcional e bom estado de conservação, pelo que apenas carecem de limpeza. 

Também o pavimento exterior da galilé, anterior à porta principal, manterá o lajedo existente em 

pedra lioz, sem necessidade de intervenção. 

Cantarias 

Os elementos da construção em pedra natural que se observam na Ermida, no interior como no 

exterior, são de lioz, datando a sua execução de uma ou outra das importantes intervenções levadas 

a cabo no templo e concluídas em 1789 e em 1953. 

Na primeira data incluem-se o arco triunfal e a pedra de armas sobre este localizada (foto 15), o 

portal e a janela a ele sobreposta na fachada sul, a moldura da janela da capela-mor, bem como as 

pilastras e lambrins de cantaria exteriores; são resultado da segunda intervenção as molduras e 

aventais lavrados dos janelões do alçado sul (foto 37) e da porta entre a capela-mor e a sacristia (foto 

38), as colunas da arcaria e o varandim da galilé, a rosácea, as colunas que suportam o coro-alto (foto 

47) e os remates da laje deste, bem como as molduras da porta principal e da porta exterior da 

sacristia.  

As cantarias existentes  apresentam bom estado de conservação, dispensando intervenção, com 

duas exceções: 

As pedras da rosácea aparentam necessitar de um refechamento das juntas, pelo lado exterior (foto 

22), o que só poderá confirmar-se com uma inspeção próxima, dependente de acesso por plataforma 

elevatória ou andaime. Para a selagem, se necessária, será empregue argamassa fluida, de grão fino, 

sem incorporação de cimento. 

A porta entre a capela-mor e a sacristia (séc. XX) é a que necessita de intervenção mais delicada. O 

revestimento pétreo é constituído por aros lavrados de gola e de aduela, com remates de aresta em 

boca-de-lobo, em lioz creme de Pero Pinheiro, revestindo as ombreiras e a verga do vão. A 

degradação resulta aqui da ação da humidade ascendente sobre a parede de alvenaria, com a 

formação de sais a empurrar as pedras para o exterior, afastando-as (foto 48) e deteriorando-lhes a 
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superfície. A reparação incluirá o prévio desmonte e limpeza das pedras, a remoção por picagem da 

argamassa afetada e a execução de um novo revestimento da alvenaria, através de barramento com 

argamassa resistente aos sais, à base de cal hidráulica natural e eco-pozolana. Após secagem 

adequada, proceder-se-á ao reassentamento das pedras com argamassa fluida de constituição 

similar.  

Carpintarias 

A obra de carpintaria está presente em diversos elementos da construção, em portas – duas 

exteriores (foto 49) e duas interiores , na balaustrada e corrimão do coro-alto, nas portas de armário, 

teto falso de masseira (foto 50) e arcaz da sacristia. Também estes elementos foram executados 

durante a intervenção terminada em 1953, com emprego de madeiras exóticas brasileiras, de tom 

avermelhado, sendo as folhas móveis dos vãos equipadas com ferragens de ferro forjado. 

Estas peças apresentam bom estado de conservação, sem vestígios de ataque por fungos ou insetos 

xilófagos, tendo globalmente preservado o seu revestimento de verniz. Também as ferragens se 

apresentam livres de oxidação. Consequentemente, a intervenção a realizar resumir-se-á à limpeza 

das superfícies, afinação de ferragens e retoques no verniz de proteção, nomeadamente na base das 

folhas móveis. 

Instalação elétrica - iluminação 

A instalação elétrica existente está obsoleta (fotos 51 e 52) e totalmente inoperacional: remonta à 

intervenção de 1940-1953 e sofreu desde então alterações e uma degradação manifesta, não 

reunindo quaisquer condições para atingir o cumprimento do estabelecido pelas Regras Técnicas de 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Consequentemente, será substituída por uma instalação nova, 

aproveitando-se apenas, na sacristia, a tubagem embebida existente. 

O princípio geral para a conceção da nova instalação foi o de compatibilizá-la com o contexto 

arquitetónico e patrimonial, limitando-a ao estritamente indispensável, atentas as utilizações 

previstas para o interior da Ermida. Simultaneamente, a solução escolhida tem como objetivos 

garantir uma criteriosa iluminação dos espaços da Ermida e dos elementos arquitetónicos e 

decorativos presentes, uma elevada eficiência energética de utilização e a adequação de todos os 

equipamentos e materiais, particularmente no que se refere ao aspeto estético.  

As necessidades não são complexas: trata-se principalmente de iluminar os espaços interiores da 

nave, da capela-mor, da sacristia e do coro-alto – cuja iluminação será comum à da nave – bem como 

a sala localizada junto à rosácea. Serão também localizados, na capela-mor e na parede fundeira da 

nave, alguns pontos de alimentação destinados às escassas necessidades técnicas inerentes à 

simplicidade das utilizações previstas. O espaço exterior da galilé foi já dotado de iluminação 

aquando da reabilitação da Casa de habitação, pelo que não será intervencionado. 

A solução de iluminação escolhida para a nave é muito depurada, consistindo numa iluminação 

indireta refletida da abóbada de arco pleno. A fonte de iluminação será uma linha contínua 

longitudinal, alojada em calha suspensa com localização junto ao centro do arco da abóbada. Numa 

das extremidades deste elemento, dois projetores, de focos difuso e concentrado, assegurarão a 

iluminação da capela-mor. O sistema alia a simplicidade e a versatilidade, permitindo a uniformidade 
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na iluminação da nave, a definição de cenários pré-programados adaptáveis à pluralidade de 

eventos, a alteração e regulação dos níveis de luminância pelo emprego de balastros eletrónicos 

multiwatt e o comando remoto do sistema. Permitirá ainda a eventual junção de fontes de luz 

suplementares, localizadas e alimentadas pela mesma calha, se temporariamente necessárias. 

A conceção da iluminação da nave contou com o contributo da empresa Osvaldo/Matos e assenta no 

emprego da luminária linear suspensa MGB, concebida para o Museu Grão Vasco, em Viseu. 

Às qualidades de simplicidade e versatilidade desta solução, acresce a vantagem do transporte de 

cablagem na mesma calha, a que se recorre para a alimentação de energia e iluminação dos espaços 

da capela-mor e da sacristia, atingindo-se com o percurso aéreo da calha o tardoz do arco triunfal e a 

tubagem embebida existente naqueles espaços. Dispensa-se assim o encaminhamento de infra-

estruturas pelas paredes e pavimento da nave, o que seria delicado ou mesmo impossível, atenta a 

presença dos silhares de azulejos nas paredes perimetrais e a intervenção artística no pavimento da 

nave. 

A escolha de aparelhos, equipamentos e materiais obedecerá às normas aplicáveis (secção 511 das 

RTIEBT) garantindo uma proteção da classe II ou de isolamento equivalente (secção 413.2 das 

RTIEBT). Todo o material terá marcação CE ou declaração de conformidade. 

Os aparelhos de iluminação serão preferencialmente equipados com lâmpadas ou módulos LED; os 

condutores serão do tipo H07V conforme HD 361, enfiados em tubos do tipo VD com índices não 

inferiores a IP44 / IK07, obedecendo à EN 50086; os interruptores e comutadores serão em baquelite 

ou plástico moldado. As tomadas obedecerão à NP 1260  e serão em baquelite ou plástico moldado 

de 16A/250V, 2P+T do tipo schuko, dotadas de obturadores. 

A partir do ponto de alimentação que, na intervenção realizada na Casa da Quinta em 2009, foi 

localizado no ângulo noroeste da nave, será alimentado o quadro elétrico, embebido na parede de 

alvenaria do fundo da nave (séc. XX); o quadro será capsulado, construído em poliéster reforçado, 

dotado de fechadura na porta, sendo esta de cor branca mate à semelhança da superfície de parede 

onde se insere. 

 

3.3. Novo pavimento 

Para além de se afirmar enquanto intervenção artística, que adiante se caraterizará, naturalmente 

que o novo pavimento assegurará cabalmente a funcionalidade necessária à utilização do edifício, 

desempenhando ainda uma função adicional, de proteção do contexto arqueológico subjacente. 

O acabamento do novo pavimento será realizado sobre uma camada de enchimento construída em 

betão expansivo, aliando a capacidade de suportar cargas e um baixo peso próprio. Este 

enechimento será realizado sobre membrana de geotêxtil e camada de separação em folha de 

polietileno. Executar-se-á em fase inicial da intervenção, garantindo um plano nivelado que facilitará 

os trabalhos no interior do edifício, preservando simultaneamente o contexto arqueológico de 

qualquer solicitação. 
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Nesta matéria, é consensual que os contextos arqueológicos foram já explorados, estando todas as 

valas fechadas desde o fim da campanha de arqueologia, não havendo impedimento a uma 

intervenção que se limite às cotas altimétricas superiores aos níveis das escavações. Ainda assim, 

para esta fase da intervenção serão garantidos os serviços de arqueologia que assegurem o 

obrigatório acompanhamento dos trabalhos. 

 

3.4. Restauro de elementos decorativos 

O interesse patrimonial subjacente à classificação da Ermida de Santo António como Imóvel de 

Interesse Público fundamenta-se nas qualidades do desenho e dos elementos arquitetónicos da 

edificação, mas também no valor artístico de cada um dos elementos decorativos nela presentes, 

configurando contributos qualificadores da espacialidade e, portanto, da arquitetura do templo, que 

com esse objetivo foram encomendados e importa agora preservar e restaurar. 

A metodologia a seguir na execução de cada uma das intervenções propostas respeitará os princípios 

éticos da conservação e do restauro, sendo garantida e comprovada através do registo documental 

prévio e de acompanhamento de cada intervenção a realizar, do emprego de técnicas adequadas e 

de materiais comprovadamente apropriados e compatíveis com as peças a intervencionar, 

devidamente caracterizados e validados nos seus aspetos químicos e físicos, nomeadamente através 

de técnicas laboratoriais quando o recurso a estas se justifique. 

Em todas as ações de conservação e restauro dos elementos decorativos garantir-se-á que delas não 

resultem alterações do aspeto das obras, preservando-se a autenticidade, a unidade do conjunto e a 

leitura estética de cada uma das peças, salvo perda irrecuperável já ocorrida, beneficiando-lhes o 

aspeto, a integridade e a durabilidade futura. Os registos fotográficos a realizar integrarão o relatório 

final da intervenção. 

 

3.4.1. Vitrais 

Aquando das obras realizadas, nas décadas de 40 e 50 do séc. XX, sob projeto elaborado em 1919 

pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, a Ermida recebeu um conjunto de cinco painéis19 de vitral 

nos vãos de iluminação natural que aproveitam a incidência solar direta nas fachadas sul e poente. 

Na capela-mor, o pequeno vão pré-existente foi preenchido com uma alegoria da Eucaristia; os 

vitrais das três janelas praticadas na parede exterior sul da nave representam os santos populares –  

S. Pedro, Santo António de Lisboa e S. João Baptista – sobre fundos de motivos geométricos e 

ornamentação vegetalista; iluminando o coro-alto, a rosácea exibe uma outra imagem de Santo 

António, também aqui representado com o menino (fotos 22 a 28). 

                                                           
19

 Para além dos vitrais da Ermida, existe um sexto painel no conjunto edificado, que se localiza na Sala de Jantar da casa da 

Quinta. Apresenta composição semelhante aos anteriores mas é de temática profana, representativa da navegação no Tejo, 

também com assinatura de Ricardo Leone e a data de 1943. 
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Em edição promovida pela Câmara Municipal do Montijo20, Ana Assis Pacheco escreve acerca da 

Casa: “No interior, [Pardal Monteiro] (...) aplicou dois vitrais da autoria de Ricardo Leone, datados de 

1943 e 1952”. Rafael Salinas Calado refere na mesma obra que “O arranjo decorativo dos anos 

quarenta inclui o programa de iluminação filtrada por um conjunto de vitrais. (…) Todo este conjunto 

de vitrais, e ainda o que se encontra na Sala de Jantar, estão assinados R. Leone e datados de 1943”. 

E acrescenta que “Ricardo Leone foi o competente mestre vitralista que fundou, nos anos vinte, uma 

prestigiosa oficina especializada situada na rua da Escola Politécnica. Nesta oficina foram executadas 

importantes encomendas de pintores contemporâneos (como foi o caso dos vitrais de Almada 

Negreiros para a Igreja de Fátima, cujo projecto também foi da autoria de Pardal Monteiro)”. 

O que pode ainda hoje verificar-se é que, dos seis vitrais existentes no conjunto edificado, o da sala 

de jantar da Casa da Quinta do Pátio d’Água tem a assinatura R.LEONE LISBOA 1943, enquanto, dos 

cinco existentes na Ermida de Sto. António, apenas o da rosácea ostenta a assinatura R.LEONE-

LISBOA-1952 (foto 24). Confirma-se portanto a autoria e a execução dos vitrais durante o período em 

que o conjunto edificado recebeu as alterações projetadas por Pardal Monteiro. 

Estado de conservação - diagnóstico 

Os cinco painéis de vitral da Ermida apresentam um estado de conservação que, globalmente, pode 

considerar-se bom, não obstante carecerem de intervenção reparadora e de proteção.  

Mantêm boa estabilidade da estrutura de suporte, de que os elementos principais – em perfis de 

ferro/aço – exibem corrosão apenas ligeira. A deformação planimétrica é moderada. Contudo, 

constata-se a degradação generalizada e a perda de boa parte das massas de fixação, as quais terão 

de ser refeitas. As sujidades visíveis são ligeiras. Detetam-se três casos de quebra de elementos, com 

perda de material em dois deles (fotos 53 e 54), em resultado de agressões físicas das quais urge 

proteger estas peças no futuro, corrigindo a vulnerabilidade atual a ações de vandalismo.  

Intervenção proposta e metodologia 

A intervenção será realizada in situ, dado que os elementos da estrutura auxiliar de suporte 

conservam a sua funcionalidade. 

Serão progressivamente removidas as massas deterioradas e feita a aplicação correspondente de 

novas massas de fixação e colagem, mantendo-se a adesão dos painéis parcelares à estrutura de 

suporte. A remoção das massas permitirá o tratamento e a prevenção da corrosão nos elementos em 

ferro/aço da estrutura de suporte principal. Os elementos em vidro receberão tratamentos de 

limpeza às sujidades não aderentes e impregnadas, reparando-se as pontuais perdas de material com 

garantia da fidelidade cromática e da estabilidade dos elementos.  

A proteção dos vitrais será posteriormente realizada através da colocação, pelo lado exterior, de 

redes de arame de aço, de malha apertada mas de escassa opacidade, montadas em perfil perimetral 

formando painéis rígidos, inteiramente não oxidáveis, de áreas correspondentes às dos vãos a 

proteger. A fixação será feita à cantaria em pedra Lioz que circunda os vãos, por meio de fixações 

                                                           
20

 PACHECO, Ana Assis, CALADO, Rafael Salinas, Quinta do Pátio d´Água, "Entre um laranjal da China e o Cais das Faluas", 

Colecção Estudos Locais; Cultura, nº 1, Edições Colibri, 2005. 
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não expansivas capazes de assegurar a amovibilidade futura deste dispositivo de proteção, para 

eventual acesso de manutenção ao vitral, pelo lado exterior. 

 

3.4.2. Revestimento azulejar 

O revestimento azulejar que se encontra nas paredes do interior da Ermida, abrangendo também a 

pequena galilé que hoje antecede a porta de entrada, é integralmente alusivo à Vida de Santo 

António, orago do templo, sendo constituído por representações dos seus milagres e sermões. 

Este conjunto de cerâmica decorativa desenvolve-se em silhar de um único registo, com doze 

azulejos de altura, antecedido por rodapé com um azulejo apenas. Insere-se na estética Rococó, com 

painéis de figuração interior em azul e branco circundados por moldura de concheados polícromos 

com cartela central inferior, em tons de castanho e amarelo ocre. A divisão entre painéis é 

formalizada através de uma estrutura arquitetónica composta de colunas e pilastras, em pintura de 

fingimento marmoreado de expressiva cor verde (foto 55). 

A sequência de painéis desenvolvia-se originalmente no interior do templo, nos panos murais do 

perímetro da nave. Mercê das alterações a que aquele foi sujeito no séc. XX e que resultaram no 

encurtamento desta, parte dos painéis de azulejo permaneceu em paredes que passaram a delimitar 

o novo espaço, exterior, da galilé.  

Não foi possível, até agora, confirmar se a demolição da antiga parede fundeira, para dar lugar à 

arcaria da galilé, acarretou a perda de dois outros painéis que, possivelmente, ladeariam a pequena 

porta de acesso anteriormente localizada a eixo da fachada poente (foto 6). Em todo o caso, a 

solução arquitetónica que se deve a Pardal Monteiro não é ausente de respeito pelo revestimento 

azulejar, porquanto a nova parede fundeira se afastou das laterais (foto 56), respeitando a 

localização e mantendo a continuidade de leitura do conjunto. 

As peças cerâmicas, com dimensões unitárias aproximadas de 140x140mm, perderam-se em grande 

número, permanecendo em dúvida se foram aqui aplicadas antes de 1755 e consequentemente 

atingidas pela ruína da Ermida no terramoto, ou se a sua aplicação é coeva da reconstrução 

empreendida posteriormente e concluída em 1789.  

A mutilação atinge particularmente a parte superior do silhar, tornando ilegível a figuração de alguns 

dos painéis e deixando incompletos a maioria dos restantes. Não obstante, é ainda possível constatar 

que todo o conjunto figura relatos dos sermões e milagres de Santo António, sendo reconhecíveis as 

representações do Milagre da Mula, da Descoberta do coração de um homem avaro na sua arca e 

não no peito, a Tentação de Santo António, um Milagre, Santo António pregando no púlpito, bem 

como uma representação de Santo António com o menino (fotos 29 a 34). 

O conjunto de azulejos remanescente mereceu de Rafael Salinas Calado21 a descrição seguinte: 

”Os restos deste revestimento permitem reconhecer uma sequência de onze quadros, representando 

cenas da vida milagrosa de Santo António de Lisboa, executados por boa pintura em azul de cobalto e 
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dispostos em banda desenhada. Estão emoldurados numa virtual estrutura cenográfica polícroma, 

em estilo “rocaille”, dividida por sumptuosas pilastras de diversos mármores fingidos, muito bem 

desenhada em “trompe-l’oeil”. Apesar de lamentavelmente mutilado, aquilo que ainda resta deste 

silhar constitui uma ruína muito digna que deixa reconhecer os temas de alguns quadros e permite 

entender como teria sido aquele conjunto de painéis barrocos, de boa qualidade, produzidos em 

Lisboa, cerca de 1750.” 

Sobre este mesmo revestimento azulejar, escreveu Rosário Salema de Carvalho22: “a partir do último 

quartel do séc. XVIII, os proprietários da Quinta do Páteo d’Água e, muito possivelmente, os 

habitantes de Aldeia Galega, passaram a dispor de um conjunto de episódios ilustrativos da vida de 

Santo António, que convidavam a uma meditação sobre a vida, a Fé e o poder da palavra Divina. No 

seu exemplo de santidade, renúncia, austeridade, exigência e imitação de Cristo, Frei António de 

Lisboa foi um dos santos mais populares do nosso país, dispondo, nesta vila transtagana, de um 

interessante ciclo iconográfico.” 

Originário de época anterior, mereceu também particular referência a Rafael Salinas Calado, na 

mesma publicação referida, um pequeno e singular nicho de revestimento enxaquetado que subsiste 

junto ao altar-mor (foto 35): “Na capela-mor, do lado da epístola existe um pequeno nicho em forma 

de concha, para as galhetas do culto, impecavelmente revestido por azulejos que formam um 

expressivo enxaquetado, em verde escuro e branco. Embora de execução modesta, recorda muito os 

revestimentos enxaquetados quinhentistas que forram a capela-mor da Ermida de S. Brás em Évora. 

Este delicioso elemento, de expressão remotamente arabizante, parece ser o único vestígio provável 

da época da fundação do templo, ou seja, do segundo quartel do séc. XVI (reinado de D. João III, 

como reza a lápide [da] entrada).” 

Ao nível do coro-alto, a sala localizada junto à rosácea recebeu também um revestimento azulejar 

nos panos murais, em resultado do restauro que, com início em 1940, beneficiou a Casa de habitação 

e se prolongou a estes espaços, através da galeria de ligação à Ermida. 

Trata-se de azulejos do séc. XX, caracterizados por um ecletismo desajustado, quase omnipresentes 

na habitação mas de muito reduzida expressão no conjunto dos espaços da Ermida. Não terão sido 

encomendados para a obra do Pátio d’Água, tratando-se de reaproveitamentos de manufaturas que 

teriam previsto outro destino. A eles se refere Rafael Salinas Calado: 

“Curiosamente na Quinta do Pátio de Água (…) também se tirou um grande partido decorativo no 

reaproveitamento, por vezes excessivo, duma imensa quantidade de azulejos que haviam sido feitos 

para outros locais. (…) O vestíbulo da entrada do andar principal, assim como o corredor e as escadas 

de acesso interior entre os pisos, também se encontram revestidos por painéis idênticos aos da 

fachada que, do mesmo modo, foram forçosamente adaptados a espaços para onde não haviam sido 

feitos. Dum modo geral são reproduções do antigo, executadas por pintura manual, em tons de azul 

de cobalto sobre esmalte branco. Réplicas revivalistas de painéis recortados em estilo “rocócó”, ao 

                                                           
22

 CARVALHO, Rosário Salema de; FERNANDES, Paulo Almeida; OLIVEIRA, Catarina; FERNANDES, Carla Varela, Património 

artístico-cultural do Montijo I, Coleção Estudos Locais, Cultura, n.º 9, Edições Colibri/Câmara Municipal do Montijo, 2009. 



 
ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA 
RELATÓRIO PRÉVIO À INTERVENÇÃO EM IMÓVEL CLASSIFICADO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

27 

jeito das produções características de meados do século XVIII, que eram feitas por encomenda nas 

fábricas lisboetas, por volta dos anos 20/30 do século passado”.23 

O revestimento azulejar da galeria e desta sala localizada sobre a galilé compõe-se de extensos 

motivos vegetalistas, emoldurados de forma opulenta, provenientes da oficina lisboeta de Leopoldo 

Battistini e Viriato Silva. Resulta aqui insólita a forma como os azulejos não têm correspondência com 

os panos de parede que revestem, antes forrando o perímetro do compartimento, dobrando nas 

esquinas e cantos e sendo interrompidos pelos vãos e outros elementos da arquitetura (fotos 59 e 

60). “São evidentemente azulejos de período posterior a 1921 e anterior a 1963, podendo integrar 

uma encomenda que, por qualquer razão, não chegou a ser colocada no seu verdadeiro destino.” 24 

Estado de conservação - diagnóstico 

O revestimento azulejar das paredes da nave da Ermida apresenta-se em mau estado de 

conservação, sendo o dano mais severo a perdas de peças que afeta a maioria das cenas 

originalmente representadas no conjunto, subsistindo hoje apenas um painel que mantém completa 

a figuração interior à moldura – no interior da galilé, à esquerda da entrada. Nos restantes, a falta de 

azulejos mutila as cenas representadas, prejudicando ou impossibilitando a sua leitura temática, 

delas restando pouco ou nada em alguns dos casos. 

Os azulejos remanescentes são afetados principalmente por danos decorrentes das patologias que 

deterioram as paredes do edifício, em consequência da constante presença nestas de um elevado 

teor de humidade, devido às causas já descritas, mas também devido à forte humidade ambiente 

que se tem mantido no interior do edifício.  

São profusas as eflorescências resultantes da cristalização de sais solúveis, bem como as perdas de 

vidrado que resultam da ação dos sais e da humidade sobre a chacota, registando-se ainda a 

ocorrência de algumas fraturas (fotos 57 e 58). 

Intervenção proposta e metodologia 

Serão inicialmente realizados trabalhos de registo gráfico e fotográfico das existências, 

acompanhados de um levantamento sistemático para mapeamento das patologias, informações que 

integrarão posteriormente o Relatório Final da intervenção, conjuntamente com o registo completo 

e pormenorizado de todos os procedimentos e materiais utilizados no processo de restauro.  

Atento o avançado estado de degradação das argamassas das paredes de suporte, que representam 

atualmente o principal foco de degradação do revestimento azulejar, a proposta de intervenção 

considera o levantamento da totalidade do conjunto, para tratamento individualizado das peças, 

com a posterior recolocação a fazer-se sobre um suporte estabilizado, única forma de parar o 

processo de degradação e de, consequentemente, preservar por um largo período este importante 

património artístico. 
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Realizar-se-á previamente uma limpeza superficial, por processo mecânico, para remoção de poeiras 

e sujidades das zonas com boas condições de adesão do vidrado, empregando pincéis de pelo macio 

e meios de aspiração suave que obstem à nova deposição de poeiras. 

Será realizado o faceamento dos azulejos, preparando o levantamento com vista às fases de 

tratamento seguintes, de forma a evitar perdas de vidrado, incluindo-se o procedimento de 

etiquetagem com as coordenadas de localização de cada peça. 

Serão removidas do tardoz das unidades removidas as argamassas de assentamento aderidas, 

libertando as chacotas através de picagem controlada, com emprego de ferramentas manuais ou 

elétricas de precisão. Os azulejos serão cuidadosamente acondicionados entre tratamentos, sem 

ocorrer contacto entre faces vidradas e chacotas. 

Serão removidos enchimentos envelhecidos ou incompatíveis, por via húmida, com soluções a 

determinar mediante a realização de ensaios de idoneidade. Incluir-se-á a remoção e desinfestação 

das colonizações biológicas, com produto biocida, durante o processo de limpeza. 

A dessalinização será realizada por imersão controlada em água corrente, com lavagem e escovagem 

entre imersões e, finalmente, imersão em água desionizada.  

O tratamento individual e a estabilização das peças incluirá a fixação dos vidrados em destacamento, 

a remoção de sais e a consolidação dos materiais cerâmicos fragilizados, bem como a colagem dos 

elementos fraturados, salvo perda entretanto ocorrida, com recurso ao emprego de resinas acrílicas.  

Libertas as paredes do revestimento azulejar, serão removidas por picagem as argamassas 

deterioradas, realizando-se os encasques e novos revestimento com emprego dos materiais e 

processos já descritos na reabilitação proposta para os elementos da construção. A base de 

assentamento final para o revestimento azulejar será garantida por fixação de membrana fina 

isolante, constituída por estrutura interna de favo e superfícies com emprego de alumínio – Aerolam. 

Após o reassentamento, serão preenchidas as lacunas e falhas de vidrado, evitando a permanência 

de áreas expostas e nivelando as superfícies. A reintegração volumétrica será complementada por 

reintegração cromática, com emprego de materiais reversíveis e técnicas que permitam a 

discernibilidade, a curta distância, da intervenção de restauro relativamente ao original. 

Finalmente, será aplicada sobre as superfícies reintegradas uma camada de proteção final, não 

sujeita a amarelecimento e permeável ao vapor de água, conferindo às peças o aspeto final e a 

proteção das superfícies decorativas contra os agentes externos. 

Não execução de réplicas 

Não se prevê, na intervenção proposta para o restauro do revestimento azulejar setecentista, a 

execução de réplicas com o objetivo de recuperar a leitura das figurações perdidas que, de resto, 

correspondem a uma área superior a metade do conjunto original. 

As perdas que já aconteceram e a decorrente falta de boa parte das representações fazem parte da 

história da capela, de que não nos parece sensato tentar a reversão. A intervenção proposta é 

orientada pelas preocupações em conservar, recuperando, o que ainda existe, e não para a reposição 

do que se perdeu. E a memória do que é perdido é matéria que se reveste de interesse, 
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nomeadamente para a concretização do projeto artístico que a intervenção agora proposta também 

integra. 

Significa isto que não nos interessa recuperar o conhecimento e a leitura do que está em falta? 

Certamente que não. Consideramos que, paralelamente ao restauro físico do existente, é 

perfeitamente possível realizar uma investigação alargada e persistente que, eventualmente, traga 

ao conhecimento público a história da origem e composição dos painéis azulejares da Ermida de 

Santo António, desvendando a totalidade do conjunto original. E interessa-nos igualmente 

esclarecer, o que ainda não foi conseguido, quando e de que forma a Ermida sofreu perdas tão 

importantes nos seus azulejos setecentistas. 

Contamos poder empreender e incentivar uma investigação que frutifique em novos conhecimentos 

sobre estas questões. E, caso venham a ter sucesso as tentativas de redescoberta das figurações que 

compuseram originalmente a totalidade do revestimento azulejar da Ermida (que terá tido, 

possivelmente, mais do que uma configuração…) a sua reconstituição e simulação por processos 

digitais poderão dar lugar a um interessante acontecimento expositivo, realizável – temporária ou 

permanentemente – no próprio lugar da sua história, sobrepondo e cotejando presente e passado(s) 

deste património que se pretende preservar, conhecer e divulgar. 

 

3.4.3. Altar em talha dourada 

Na capela-mor, o retábulo em talha dourada (foto 61), de autor desconhecido, é uma peça de 

pequena dimensão, com mesa de altar e sacrário (foto 62), que apresenta uma estrutura 

arquitetónica e decorativa integráveis na linguagem do barroco final. 

De composição perspética convexa, desenvolve-se em torno de um nicho central revestido por 

painéis ornamentados, ladeado por colunas salomónicas em que o terço inferior se apresenta 

estriado e o terço superior é decorado por enrolamentos de elementos vegetalistas (foto 63). 

Ladeando cada uma das colunas, nichos com peanha e baldaquino (um ao centro e dois no exterior) 

receberiam as habituais peças de imaginária de altar. A mesa de altar e o volume que lhe está 

adossado são decorados com pintura de fingimento, em marmoreado de tons de rosa e amarelo ocre 

(foto 64). O esquema decorativo inclui o revestimento, aparentemente em folhas de ouro e de prata, 

dos frisos e elementos de talha de todo o conjunto. 

Não obstante a génese setecentista do espaço da capela-mor, o altar-mor terá sido “alvo de 

intervenções posteriores, que lhe acrescentaram o sotobanco, o banco e o altar, possivelmente já do 

séc. XIX, e que tiveram como objetivo elevar e engrandecer a estrutura original, de dimensões 

reduzidas.”25 
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Estado de conservação - diagnóstico. 

O altar-mor apresenta razoável estado de conservação, não ostentando deficiências estruturais ou 

perdas de adesão às estruturas de suporte, instabilidade do conjunto ou risco de queda de 

elementos – exceção feita ao pequeno crucifixo sobreposto ao sacrário, que necessita reparação do 

encaixe de fixação.  

Ao contrário da preservação estrutural, constata-se uma deterioração generalizada das superfícies, 

as quais carecem de limpeza e remoção de ceras que lhe terão sido incorretamente aplicadas em 

intervenção anterior. Sobre estes materiais de origem orgânica, fruto da elevada humidade ambiente 

e falta de ventilação, proliferam bolores e fungos sobre todas as superfícies douradas. 

Representa um elevado risco de degradação do conjunto a deterioração da parede a que está 

adossado: também aqui as infiltrações de humidade ocorridas provocaram o descolamento da 

pintura e a decomposição das argamassas originais, agravada pela incompatibilidade com as 

argamassas de base cimentícia aplicadas posteriormente, pelo que a reparação prévia da parede da 

edificação é condição necessária à preservação do retábulo. 

Intervenção proposta e metodologia 

Os trabalhos de conservação e restauro do altar-mor serão executados in situ, incluindo os 

tratamentos adequados aos materiais lenhosos e aos filmes de revestimento. 

Antecedendo a intervenção, o conjunto será devidamente protegido durante a reparação da 

superfície da parede a que se encontra adossado, a que acrescerá a promoção de uma efetiva e 

constante ventilação dos espaços da Ermida, de modo a reduzir drasticamente os elevados níveis de 

humidade ambiente. 

Será feita uma pré-fixação das camadas de revestimento que apresentem risco de destacamento, da 

folha metálica ou de policromia, evitando que os trabalhos de limpeza possam originar a sua perda. 

A limpeza é aqui entendida enquanto ação de remoção da sujidade ou de acrescentos que 

desvirtuem o aspeto ou a integridade original dos objetos, devolvendo-lhes a harmonia estética e a 

dignidade, salvaguardando todavia os vestígios e marcas da passagem do tempo pelas superfícies. 

Deverá ser criteriosamente executada e limitada ao estritamente necessário, tomando sempre como 

certa a irreversibilidade de reposição do que for removido. 

Proceder-se-á à desinfestação curativa e preventiva dos materiais lenhosos contra a ação de insetos 

xilófagos e de fungos, por impregnação e por injeção pontual, nos orifícios de saída, com produto 

comercial Xylophene, nos reversos e bases das peças. 

A limpeza das superfícies por ação mecânica, empregando pincéis de pelo macio e uma aspiração 

suave e controlada das poeiras produzidas – evitando a sua deposição noutros locais – será 

complementada, onde necessário, por uma limpeza química: o protocolo de limpeza a utilizar será 

determinado em função de ensaios de idoneidade a realizar previamente, in situ ou com recurso a 

validação laboratorial, dispensando-se, nesta fase, a enumeração extensa de produtos e materiais 

cuja seleção só poderá fazer-se em função dos resultados dos ensaios.  
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Onde necessário, será executado o restauro pontual do suporte lenhoso dos elementos decorativos, 

colmatando fendas e lacunas que comprometam a leitura estética ou a estabilidade física das peças. 

A reintegração volumétrica de elementos em falta será feita com emprego de madeira da mesma 

essência e densidade próxima da original, sendo previamente imunizada e estabilizada. 

A reintegração cromática será realizada de acordo com o original, após preparação e estabilização do 

suporte, com emprego de folha metálica de ouro ou de prata.   

Finalmente, será aplicado um filme de proteção das superfícies restauradas, conferindo-lhes o brilho 

de acabamento e a homogeneidade de leitura, fornecendo também uma camada de sacrifício capaz 

de suportar a ação dos agentes externos, protegendo consequentemente as superfícies a preservar. 
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4.   INTERVENÇÃO ARTÍSTICA 

Como foi já referido, pretende-se aproveitar e maximizar a oportunidade, que a intervenção no 

imóvel também constitui, para promover a sua valorização e enriquecimento artístico e patrimonial. 

Assim, acrescenta-se à vertente funcional do novo pavimento uma componente de intervenção 

artística, enquanto manifestação criadora, de ordem estética, reveladora também do tempo da 

intervenção, capaz de adicionar um novo e relevante capítulo à obra da Ermida de Santo António. 

Para atingir este objetivo recorre-se ao contributo de Fernanda Fragateiro, artista plástica que o 

município convidou para conceber o novo pavimento da nave da Ermida e cujo percurso artístico 

sobejamente a avaliza para o efeito. 

Fernanda Fragateiro nasceu e cresceu no Montijo – sendo precioso o seu profundo conhecimento do 

contexto da intervenção – e conquistou reconhecimento internacional pela excecional qualidade e 

coerência dos seus trabalhos e do seu percurso artístico. Distinguiu-se desde o início da sua obra pela 

sensibilidade das intervenções realizadas em espaços públicos, no diálogo com o lugar e com a 

tridimensionalidade dos contextos arquitetónicos, inclusive patrimoniais. 

Para melhor caraterizar a intervenção artística a realizar com o novo pavimento, são da artista as 

breves notas que encontramos nas páginas seguintes: 
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Intervenção Artística na Capela de Santo António, Quinta do Pátio d’Água, Montijo 

 

Depth must be hidden. Where? On the surface.  Hugo von Hofmannsthal 

 

Trabalhar com um lugar com história exige atenção e tempo. Os lugares com 

história são lugares muito densos mas, ao mesmo tempo, têm a doçura de uma 

entidade adormecida. É o olhar das pessoas que acorda estes lugares. Quando 

dormimos ausentamo-nos de nós mesmos. Estamos lá onde não estamos, tal como 

quando somos reflexo num espelho. 

Foi a partir desta visão que decidi não introduzir elementos desnecessários no 

espaço da capela, mas sim refletir sobre o já lá está, encontrar-me com o que temos 

e construir o que não existe: um chão para a capela. 

Fiquei muito interessada em usar o espaço escavado, resultado dos trabalhos da 

arqueologia, e voltar a encher só o estritamente necessário, contribuindo o pequeno 

fosso para adensar o mistério já existente no espaço arquitectónico. 

Chão Comum  

O objecto artístico circunscreve-se à área do pavimento da capela e funciona como 

dispositivo através do qual se potencia a experiência de todo o espaço 

arquitectónico.  

A construção de uma grande superfície, que vai servir como chão, é composta por 

placas cerâmicas vidradas, obtendo-se diversas tonalidades e densidades de branco. 

A cor e a matéria proposta introduzem o tema da luz em diálogo com a matéria dos 

painéis de azulejo que revestem a capela. 

A deslocação do plano do chão relativamente aos planos das paredes autonomiza o 

objecto artístico e vai permitir revelar o que foi encontrado na escavação: alguns 

azulejos que recordam os enxaquetados quinhentistas, elementos remotamente 

arabizantes, que são vestígios da época da fundação do templo. 

Articulado com o objecto artístico e em colaboração com o arquiteto Rui Mendes, 

vai surgir uma peça de mobiliário / banco, provavelmente em madeira e cerâmica. 

A iluminação do espaço, bem como todos os temas  da sua recuperação, serão 

articulados com a intervenção artística. 

Fernanda Fragateiro 
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Cisneros Collection, Miami, USA; Fundación Neme, Bogotá, Colombia; Fundação de 
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5.   Levantamento fotográfico 

O conjunto de imagens do levantamento fotográfico que seguidamente se apresenta, em 

cumprimento do previsto no artigo 15.º, alínea h) do Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho, foi 

recolhido, no edifício e na envolvente, no período compreendido entre abril e outubro do corrente 

ano de 2015, salvo indicações em contrário. 

As fotografias antigas conhecidas são muito escassas e não vão além das que se integram no 

presente relatório, estando publicadas, eventualmente com melhor definição, no universo 

bibliográfico listado. 

O levantamento fotográfico documenta o estado atual do imóvel, procurando informar de forma 

completa relativamente às caraterísticas da edificação e acerca do seu estado de conservação, 

globalmente e no pormenor dos elementos que a constituem, evidenciando a degradação que é 

consequência da passagem do tempo, mas também resultado de décadas sem utilização ou de 

ocupação com usos desadequados. O estado atual corresponde ao fim da campanha arqueológica 

levada a cabo no interior da Ermida, concluída em julho de 2009, posteriormente à qual o edifício 

esteve encerrado e sem qualquer utilização.  

 

 
foto 1 – Vista aérea da Ermida de Santo António, Av. dos Pescadores, maio de 2013 (fonte: Google earth). 
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foto 2 – Casa do Pátio d’Água e Ermida de Santo António, Av. dos Pescadores (vista de poente). 

 
foto 3 – Ermida de Santo António, Av. dos Pescadores (vista de nascente). 
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foto 4 – Lápide existente na galilé, na parede lateral à esquerda da entrada. 

 

foto 5 – Lápide na parede que separa a galilé da nave da Ermida, à esquerda da porta. 
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foto 6 – A Ermida de Santo António no início do séc. XX, com a configuração anterior à execução do projeto de Porfírio 
Pardal Monteiro (crédito fotográfico: Biblioteca Municipal do Montijo). 

 

foto 7 – Casa do Pátio d’Água e Ermida de Santo António, portão e muro de vedação do pátio. 
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foto 8 – Pátio interior fronteiro à Ermida de Santo António e à Casa do Pátio d’Água, com a localização do poço. 

 

foto  9 – Vista de nordeste sobre o conjunto edificado e os espaços públicos confinantes. À esquerda, em segundo plano, os 
dois volumes correspondentes à sacristia e à Ermida. 
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foto  10 –Sucessão de 4 janelas separadas por colunas toscanas, com portadas de rótulas, na galeria de ligação entre o 
coro-alto da Ermida e a Casa de habitação, ao nível do piso superior. 

 

foto 11 – Galilé que antecede a porta principal, inserida na volumetria da Ermida. 
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foto 12 – Interior da Ermida desprovido de pavimento, vendo-se o arco triunfal, o altar-mor e os silhares de azulejo. 

 

foto 13 – Interior da Ermida desprovido de pavimento, vendo-se as frestas laterais da parede fundeira e o coro-alto 
suportado por colunas. 
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foto 14 – Abóbada de lunetas ogivais, tirantes, janelões com vitrais e coro-alto. 

          

fotos 15 e 16 – Pedra de armas sobre o arco triunfal;  interior da sacristia, vendo-se o teto de masseira e o arcaz. 
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fotos 17 e 18 – Interior da galilé, vendo-se a lápide mural setecentista e a porta lateral encerrada na intervenção do séc XX. 

 

foto 19  – Interior da sala anexa ao coro-alto, vendo-se a rosácea da fachada poente e o respetivo vitral. 
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fotos 20 e 21  – Interior da sala anexa ao coro-alto; galeria de ligação à habitação ao nível do piso superior . 

 

foto 22  – Aspeto exterior da rosácea, preenchida com vitral inserido em estrutura metálica auxiliar. 
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foto 23  – Vitral da rosácea, representando Santo António com o menino. 

 

foto 24  – Assinatura no vitral da rosácea:  “R.LEONE – LISBOA – 1952”. 
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foto 25 – Vitral da capela-mor, representação da Eucaristia. 

 

foto 26 – Vitral de um janelão da nave, São Pedro. 
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foto 27 – Vitral de um janelão da nave, Santo António com o menino. 

 

foto 28 – Vitral de um janelão da nave, São João Baptista. 
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foto 29 – Painel de azulejo na parede da galilé: “Milagre de Santo António”. 

 

foto 30 – Painel de azulejo na parede da nave: “Tentação de Santo António”.. 
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foto 31 – Painel de azulejo na parede da nave: “Santo António com o menino”. 

 

foto 32 – Painel de azulejo na parede da nave: “Santo António pregando no púlpito”. 
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foto 33 – Painel de azulejo na parede da nave: “Descoberta do coração de um homem avaro na sua arca e não no peito”. 

 

foto 34 – Painel de azulejo na parede da nave: “Milagre Eucarístico” ou “Milagre da mula”. 
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foto 35 – Nicho na parede da capela-mor, com revestimento enxaquetado quinhentista. 

 

foto 36 – Azulejos presumivelmente quinhentistas, em nível inferior ao silhar setecentista, no ângulo nordeste da nave. 
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foto 37 – Janelão e vitral da fachada sul, com moldura e avental em pedra lioz. 

 

foto 38 – porta entre a capela-mor e a sacristia, com molduras e verga em pedra lioz. 
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foto 39 – Balaustrada do coro-alto, em madeira brasileira envernizada. 

 

foto 40 – Porta do coro-alto com bandeira basculante, em madeira brasileira envernizada. 
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foto 41 – Vertentes norte da cobertura: à esquerda a água da capela-mor prolongada sobre a sacristia, à direita a nave. 

 

foto 42 – Vertente sul da cobertura da nave, assinalando-se o descolamento de um telhão de remate da cumeeira. 
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foto 43 – Lambrim e pilastras em pedra de lioz aparelhada, na fachada sul da Ermida, junto ao portal setecentista. 

 

foto 44 – Descolamento das tintas de revestimento, interior da parede norte da nave.. 
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foto 45 – Revestimento do interior da parede norte da capela-mor com argamassa de cimento. 

 

foto 46 – infiltrações e degradação do revestimento da parede junto à janela e vitral da capela-mor. 
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foto 47 – Coluna, em pedra lioz creme, de suporte do coro-alto. 

 

foto 48 – afastamento das pedras da porta da sacristia devido à salinidade da parede. 
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foto 49 – Porta principal, no interior da galilé, em madeira exótica brasileira. 

 

foto 50 – Pormenor do teto falso de masseira da sacristia. 
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foto 51 – Instalação elétrica à vista, parede norte da nave. 

 

foto 52 – Instalação elétrica embebida, parede norte da capela-mor. 
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foto 53 – Vitral de Santo António, janelão da nave, perda de material por ação de vandalismo. 

  

foto 54 – Vitral da Eucaristia, janela da capela-mor, perda de material por ação de vandalismo. 
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foto 55 – Pilastra de fingimento marmoreado verde, na divisão entre painéis de azulejo – parede sul da nave. 

 

foto 56 – Fresta encerrada por gradeamento decorado com cruzes de Cristo – galilé, parede fundeira da nave. 
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foto 57 – Azulejos afetados por humidade, eflorescências e perda de vidrado. 

 

foto 58 – Azulejos afetados por eflorescências, perda de vidrado e fraturas. 
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foto 59 – Azulejos (séc. XX) de motivos vegetalistas a “forrar” a sala anexa ao coro-alto da Ermida. 

 

foto 60 – Azulejos (séc. XX) de motivos vegetalistas a “forrar” a galeria de ligação da habitação ao coro-alto da Ermida. 
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foto 61 – Retábulo, em talha dourada, na capela-mor da Ermida. 

 

foto 62 – Sacrário integrado sobre o altar 
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foto 63 – Nicho do altar-mor ladeado por colunas salomónicas. 

 

foto 64 – Pintura de fingimento marmoreado sob o retábulo e a mesa de altar. 
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6.   Peças desenhadas 

 

6.1. Levantamento 

As peças desenhadas que seguidamente se apresentam resultam do levantamento dimensional 

realizado durante o corrente ano de 2015, paralelamente à elaboração do Relatório Prévio, com o 

rigor técnico imprescindível a uma representação detalhada da edificação, tão rigorosa quanto 

possível, condição essencial para a preparação das intervenções, com especial importância para 

preparar a colocação do novo pavimento na nave da Ermida. 

A altimetria, aferida por processo topográfico, refere-se à cota de soleira da porta principal, sendo 

também ela fundamental para a definição do novo pavimento. Não contém georreferenciação, que 

se dispensa por a intervenção proposta se confinar a um espaço pré-existente. 

As peças desenhadas foram produzidas em formato DWG (AutoCAD v.2015), podendo ser 

disponibilizadas em suporte digital. Contêm as seguintes representações do estado atual da Ermida, 

impressas em formato A3 na escala de 1:100:  

 

Desenho n.º ESA-LE-001  -  Planta ao nível térreo; 

Desenho n.º ESA-LE-002  -  Planta ao nível do coro-alto; 

Desenho n.º ESA-LE-003  -  Corte A-A; 

Desenho n.º ESA-LE-004  -  Corte B-B; 

Desenho n.º ESA-LE-005  -  Cortes C-C e D-D; 
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Reabilitação da Ermida de Santo António - Quinta do Pátio d'Água

P.Lima/I.Lopes

Levantamento da situação existente - planta ao nível térreo

ESA-LE-001
outubro 2015

1:50arquitetura0 0.5 1m 2mAs cotas altimétricas são relativas à soleira da porta principal; a planta não está georeferenciada.

Avenida dos Pescadores

sacristia

arrumo inst. sanitária

inst. sanitária

capela-morgalilé

circulação

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

projeto: desenho n.º:fase:

título: data:

escala:

substitui:

proj/des:levantam.

A
B

A
B

D

D

C

C

Q.E.

1

2

3

4

5

6

7

1 - Portão gradeado de acesso pela Av. dos Pescadores 
2 - Pia de água benta, séc. XVII
3 - Lápide mural, séc. XVII
4 - Lápide mural, séc. XX

5 - Nicho para galhetas revestido a azulejo enxaquetado
6 - Altar em talha dourada
7 - Arcaz



Reabilitação da Ermida de Santo António - Quinta do Pátio d'Água

Levantamento da situação existente - planta ao nível do coro-alto

ESA-LE-002
outubro 2015

1:50arquitetura0 0.5 1m 2mAs cotas altimétricas são relativas à soleira da porta principal; a planta não está georeferenciada.

Avenida dos Pescadores

capela-mor

galeria

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

projeto: desenho n.º:fase:

título: data:

escala:

substitui:

proj/des:levantam.

coro-altoA
B

A
B

D

D

C

C

P.Lima/I.Lopes

1

2 3 4

5

6

1 - Rosácea - Vitral de Santo António 
2 - Vitral de São João Baptista
3 - Vitral de Santo António

4 - Vitral de São Pedro
5 - Vitral da Eucaristia
6 - Altar em talha dourada

sala



Reabilitação da Ermida de Santo António - Quinta do Pátio d'Água

Levantamento da situação existente - corte A-A

ESA-LE-003
outubro 2015

1:50arquitetura0 0.5 1m 2mAs cotas altimétricas são relativas à soleira da porta principal (0,00).

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

projeto: desenho n.º:fase:

título: data:

escala:

substitui:

proj/des:levantam.

0,00

0,22

0,53

P.Lima/I.Lopes

3,23

1 2

3

4

4

5

6

1 - Rosácea - Vitral de Santo António 
2 - Revestimento azulejar, séc. XX
3 - Lápide mural, séc. XVII

4 - Revestimento azulejar polícromo, séc. XVII
5 - Pedra de armas, séc. XVII
6 - Altar em talha dourada

-0,44 -0,50
-0,40

-0,20

-0,42 -0,50

4,88

6,72

5,62

6,67



Reabilitação da Ermida de Santo António - Quinta do Pátio d'Água

P.Lima/I.Lopes

Levantamento da situação existente - corte B-B

ESA-LE-004
outubro 2015

1:50arquitetura0 0.5 1m 2mAs cotas altimétricas são relativas à soleira da porta principal (0,00).

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

projeto: desenho n.º:fase:

título: data:

escala:

substitui:

proj/des:levantam.

0,53

0,00

3,23

1

2

3

4

5 6 7

8 8

9

10

0,22

1 - Altar em talha dourada
2 - Nicho para galhetas revestido a azulejo enxaquetado
3 - Vitral da Eucaristia
4 - Pedra de armas, séc. XVII
5 - Vitral de S. Pedro

6 - Vitral de Santo António
7 - Vitral de São João Baptista
8 - Revestimento azulejar polícromo, séc. XVII
9 - Revestimento azulejar, séc. XX
10 - Rosácea - Vitral de Santo António 

-0,20
-0,40

-0,50 -0,50 -0,44 -0,42

4,88

6,72

5,62

6,67



Reabilitação da Ermida de Santo António - Quinta do Pátio d'Água

P.Lima/I.Lopes

Levantamento da situação existente - cortes C-C e D-D

ESA-LE-005
outubro 2015

1:50arquitetura0 0.5 1m 2mAs cotas altimétricas são relativas à soleira da porta principal (0,00).

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

projeto: desenho n.º:fase:

título: data:

escala:

substitui:

proj/des:levantam.

0,000,00

Corte C-C Corte D-D

1

12

3

4

5

6

7 7

1 - Revestimento azulejar polícromo, séc. XVII
2 - Altar em talha dourada
3 - Pedra de armas, séc. XVII
4 - Vitral de São João Baptista

5 - Arco sineiro, séc. XX
6 - Pia de água benta, séc. XVII
7 - Fresta e gradeamento decorado com cruzes de Cristo, séc. XX

-0,50
-0,40 -0,40 -0,45 -0,45 -0,42 -0,44
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6.2. Desenhos do projeto de Pardal Monteiro 

O Arquivo Municipal do Montijo conserva um conjunto de cópias dos desenhos do projeto elaborado 

pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, no séc. XX, com vista à intervenção que viria a ser realizada 

no conjunto edificado. Enquanto a Casa de habitação sofreu já alterações posteriores, durante a 

requalificação que serviu o propósito da instalação no edifício da Junta de Freguesia do Montijo, no 

caso da Ermida estes desenhos correspondem à definição conducente à obra que hoje subsiste, com 

as alterações que referiremos de seguida. 

A análise comparativa dos desenhos do projeto com a obra que chegou até nós permite identificar 

diferenças de dois tipos: por um lado, há pequenas alterações de pormenor no desenho e nos 

materiais, habituais em qualquer intervenção do género e que tudo indica terem sido executadas 

com o conhecimento de Pardal Monteiro; por outro, existe hoje um volume adicional – a sacristia – 

que motivou um projeto de alteração elaborado pelo autor, mas que não foi cumprido na execução. 

As alterações de pormenor respeitam à pavimentação da nave, do coro-alto e da sala a este anexa, 

aos degraus de acesso à capela-mor e sob o altar, ao teto da nave (hoje em abóbada de berço, 

diferindo da representação facetada constante no corte transversal da Ermida – Des. 6) e à não 

execução dos vãos, ao nível térreo, e do silhar de azulejos, ao nível do coro-alto, projetados na face 

interior da parede que dividiu a galilé relativamente ao espaço da nave (na representação do mesmo 

corte transversal da Ermida). Outra das alterações em obra são as frestas laterais, praticadas na 

parede fundeira para obviar à obliteração do revestimento azulejar das paredes laterais da nave. 

Por outro lado e quanto ao novo volume não previsto no projeto de 1919, o conjunto de desenhos 

em arquivo inclui uma peça sem data, designada por “Alteração da Capela da Casa do Snr. Santos 

Fernandes no Montijo” (Des. 8) que o representa adossado à parede norte da nave da Ermida, 

aproveitando para o acesso a porta que existiu a meio da nave e consta da representação de 1919. 

Esta viria a ser fechada posteriormente, em data desconhecida, restando vestígios evidentes da sua 

existência. 

Todavia, para a construção da sacristia – que terá sido posterior a 1953 porquanto, segundo J. M. 

Landeiro, esta funcionava então ainda no interior da edificação confinante, a nascente da Ermida26 – 

viria a ser escolhida a atual implantação adossada à parede norte da capela-mor, desconhecendo-se 

a existência de um projeto, ou alteração, correspondente. 

Os desenhos não foram numerados na origem, pelo que se desconhece se o projeto de Pardal 

Monteiro incluiu outras representações do edifício. Contudo, as existentes, desenhadas na escala de 

1:100, permitem uma boa leitura das soluções concebidas pelo arquiteto. Estão assinados pelo autor 

e datados de maio de 1919, contendo correções pontuais a lápis. Reproduzem-se seguidamente os 

que representam a configuração dos espaços, volumes e fachadas da Ermida. 

  

                                                           
26

 LANDEIRO, José Manuel, Retalhos da Vida de um Sacerdote - O padre Pólvora, Montijo, 1956. 



 
ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA 
RELATÓRIO PRÉVIO À INTERVENÇÃO EM IMÓVEL CLASSIFICADO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

72 

 

 
Desenho 1 – “Planta do Réz-do-Chão” do conjunto da Casa e da Ermida. 

 
Desenho 2 – “Planta do Andar Principal” do conjunto da Casa e da Ermida. 



 
ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO DA QUINTA DO PÁTIO D’ÁGUA 
RELATÓRIO PRÉVIO À INTERVENÇÃO EM IMÓVEL CLASSIFICADO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

73 

 

 

 

Desenho 3 – “Planta do Sótão”. 

 

 
Desenho 4 – “Vedação e Alçado da Capela sobre a Via Pública”. 
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Desenho 5 – “Alçado Posterior” do conjunto. 

 

 
Desenho 6 – “Alçado do Lado Nascente” do conjunto, incluindo um corte transversal pela Ermida. 
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Desenho 7 – Pormenores de execução de cantarias (sem data ou assinatura). 

 

 

 
Desenho 8 – “Alteração da Capela da Casa do Snr. Santos Fernandes no Montijo” (sem data, assinado pelo autor). 
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