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O mais antigo registo documental conhecido sobre o culto medieval a Santa 
Maria do Cabo ou Santa Maria da Pedra da Mua, centrado no santuário do 
Cabo Espichel, é uma carta régia de D. Pedro I datada de 1366; nela se lê 
que os lugares do termo de Sesimbra eram pouco habitados “porque jazem 
em huu dos cabos do mundo e fora de todo o camjnho salvo os que vaão 
em Romeria a sancta maria do cabo” (MARQUES 1984,p.517). Por vezes 
erradamente confundida com a devoção à Senhora da Arrábida, que a 
tradição afirma datar de 1215, constitui uma das mais antigas e 
interessantes manifestações de religiosidade popular em Portugal. 

Sobre o achamento da imagem da Virgem se foram construindo diversas 
lendas. Uma delas diz-nos que teria sido descoberta por homens da 
Caparica, na margem sul do Tejo, que apanhavam lenha no promontório: 
“Neste sítio sobre a rocha se vê ao presente ua Ermidinha, que se edificou 
para memória, a que chamam o Miradouro; é tradição constante, que 
apparecera a imagem de nossa Senhora que por ser vista naquela rocha, a 
que chamão Cabo, a denominárão com este título”, escreve nos inícios do 
séc.XVIII Frei Agostinho de Santa Maria (SANTA MARIA 1707, Tomo II, p.
474). E passa a identificar os autores da descoberta: “ Os venturosos, e os 
que primeiro descubriram este rico tesouro, foram alguns homens da 
Caparica, que iam aquela serra a cortar lenha; e daqui teve princípio serem 
eles os primeiros também, que a festejassem. Por esta causa vão todos os 
anos com o seu sírio a solemnizar a sua festa em o primeiro Domingo de 
Junho (…) ”. 

Outra lenda histórica, mais divulgada e narrada por Frei Cláudio da 
Conceição já na segunda década do séc.XIX (CONCEIÇÃO 1817,P.12), 
adianta que um velho de Alcabideche e uma velha da Caparica – que assim 
representam simbolicamente as duas margens do Tejo em que o culto à 
Senhora do Cabo veio a adquirir forte expressão popular – haveriam 
sonhado ambos com uma luz misterioso sobre o Espichel. Ali se deslocando 
para averiguar a sua origem, fora a mulher quem primeiro chegara “ao sítio 
do Cabo” ficando “para sempre Caparica com a preferência nos Cultos”; e 
também o homem de Alcabideche, chegando pouco depois ao Espichel, “ vê 
acordado, o que gozou dormindo: vê a Luz mais pura, goza da claridade 
mais perfeita. Sim, vê a Prodigiosa Imagem da Mãe de Deus, a quem já 
adorava a venturosa caparicana”. Logo o saloio “ se prosta junto a ela 
reverente (…) e conhecendo ser vontade de Deus, que se desse Culto a sua 
Santíssima Mãe naquele lugar retirado, na solidão do deserto assim o 
prometem, e se tem praticado até ao presente (…) ”. 

Mas a mais conhecida das lendas etiológicas, de perfil claramente mítico, 
assevera que a Senhora aparecera na praia dos Lagosteiros com o Menino 
ao colo e que subira pelas arribas montada numa mula, que nelas deixara 
gravadas as suas pegadas: “ (…) afirmam que a Senhora aparecera na praia 
que lhe fica embaixo da mesma penha, onde se edificou a Ermidinha, e que 
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aparecera sobre sua jumentinha, e que esta subira pela rocha acima, e que 
ao subir ia firmando as mãos, e os pés na mesma rocha, deixando 
impressos nela os vestígios das mãos, e pés (…) ” (SANTA MARIA 1707, 
Tomo II, p.474). Sublinhando que “de ser isto assim o afirmava a tradição 
dos que viram estes mesmos sinais, que hoje já tem gastado, e consumido 
tempo”, acrescentava Frei Agostinho de Santa Maria que a Ermida “ se 
fundou no lugar onde a Senhora parou, naquela liteirinha vivente que a 
levava”, e que a capela “desfez muitas vezes o tempo; mas a devoção dos 
que a servem, a reformou outras tantas vezes, apesar dos seus rigores”. 

De facto, na laje calcária chamada Pedra da Mua, situada na praia dos 
Lagosteiros quase a pique sob a ermida da Memória e com mais de 40º de 
inclinação, conservam-se trilhos de dinossáurios saurópodes e terópodes 
com a idade aproximada de 150 milhões de anos que as populações 
interpretaram como sendo as pegadas da mula, ou mua, que transportara 
Santa Maria do Cabo/Santa Maria da Pedra de Mua. Trata-se do “primeiro 
exemplo convincente de comportamento gregário nos saurópodes, 
reconhecido numa jazida icnológica europeia, bem como o melhor 
testemunho conhecido de tal comportamento entre saurópodes 
juvenis” (LOCKLEY, MEYER e SANTOS 1944,P.27). No interior da pequena 
ermida, um dos dez painéis de azulejos de meados do séc.XVIII conta-nos 
uma versão compósita destas lendas e mostra-nos o mais antigo registo 
gráfico de pegadas de dinossáurios existente em todo o mundo. 

O templete da Memória estava já erecto nos primeiros anos do séc.XV, 
embora seja certamente anterior a esta data, e suscitava a comparência de 
assinalável número de romeiros: um documento de 1414, em que o 
cavaleiro espatário comendador de Sesimbra e de Ourique Diogo Mendes de 
Vasconcelos faz a sua doação ao convento do Carmo de Lisboa, diz-nos que 
ali era “edificada uma Ermida, a quem chamam Santa Maria do Cabo, que é 
logo [lugar] de grande romagem, e devoção” (STª ANNA 1745,p.822). O 
mesmo Mendes de Vasconcelos tentará novamente doar a ermida em 1428, 
desta feita ao convento de São Domingos de Benfica, salientando que “a 
hermida, e lugar, e limite da Santa Maria da Pedra de Mua (…) é bom, e 
honesto, lugar para nele viver (…) ” (SOUSA 1977, p.883). 

No entanto, nenhuma das doações foi aceite. Em 1550 o primeiro Duque de 
Aveiro D. João de Lencastre – primogénito do Infante D. Jorge de Lencastre, 
filho bastardo de D. João II e mestre das Ordens de Santiago e de Aviz - 
que era já senhor da serra da arrábida, pediu à Câmara de Sesimbra licença 
para caçar no local, vindo a ficar de posse da ermida e dos respectivos 
terrenos. 

No séc.XVII foram incorporados na Casa do infantado; com a sua extinção 
no séc.XIX passaram para a Coroa, sendo vendidos em hasta pública. A 
Herdade do Cabo, que integrava a ermida da Memória e a mãe de água, foi 
vendida em 16 de Maio de 1889 pelo Ministério da Fazenda a António 
Duarte Ramada Curto; os seus herdeiros venderam-na em 1980 ao 
empresário Xavier de Lima, que em 2008 doou os terrenos circundantes do 
santuário à Câmara Municipal de Sesimbra 

Os círios da Senhora do Cabo  
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Um círio – designação equivalente a romaria e preferentemente utilizada 
em toda a zona estremenha – “constitui a deslocação dos devotos a um 
determinado santuário em cumprimento de uma promessa colectiva, numa 
romagem ou périplo cíclico de longo curso, seguindo um itinerário 
tradicional que marca a posse simbólica de espaços sagrados” e cujos 
festeiros “pertencem a localidades por vezes muito distantes do 
santuário” (PATO 2010, p.8). 

Esta deslocação pode revestir duas formas. Nalguns casos as freguesias 
veneram individualmente a Senhora ou o santo no seu santuário, sem 
interagirem com outras comunidades. Noutros casos várias freguesias 
organizam-se colectivamente entre si em giro anual e itinerante indo cada 
uma delas alternadamente ao santuário, à vez e em anos sucessivos, 
prestar a sua devoção; durante cada ano a imagem da Senhora e/ou a sua 
bandeira permanecem na freguesia escalonada, para no seguinte serem 
solenemente entregues à localidade que se segue na ordem do giro, até que 
ao fim de cada ciclo as festividades regressam à freguesia original. É o que 
acontece em 2012/2013 em Linda-a-Velha, cujas festas se integram no 22º 
giro iniciado no ano anterior por São Vicente de Alcabideche. 

Conforme frisei noutro local (PATO 2010, p. 9), “o carácter peculiar dos 
círios estremenhos, quando comparados com as romarias do Norte, parece-
me assentar em sete aspectos específicos e diferenciadores: o epicentro do 
culto situa-se nas freguesias, tanto quanto no santuário; as freguesias 
combinam por vezes uma ordem de giro entre si; celebram-se em datas 
próprias; representam um voto comunitário, não individual; são 
organizados pelo povo, à margem do clero; neles participam anjos como 
intermediários entre o povo e a divindade; e são presididas por um juiz 
enquanto sacerdote laico”. Todas estas caracteristicas se encontram 
presentes nos círios dedicados à Senhora do Cabo, que no auge da devoção 
popular terão atingido o número aproximado de meia centena. 

De facto, eram antigamente numerosas as romarias que, na margem sul do 
Tejo, se realizavam ao promontório do Espichel: Caparica (que com as suas 
quatro varas de Monte da Caparica, Sobreda, Trafaria e Costa da Caparica, 
organizadas em giro anual, terá sido a primeira a festejar a Senhora); 
Almada; Coina/Alhos Vedros; Seixal/ Arrentela; Azeitão; Setúbal; Palmela; 
Azoia; Sesimbra; e ainda alguns povos dos termos destas vilas. 
Actualmente apenas permanecem os círios de Sesimbra, Palmela e Azóia. 

Igualmente numerosos eram os cirios provenientes da margem norte do 
Tejo, a começar pelo da capital, que ombreava em honras e prestígio com o 
popular círio do termo.  

Também a confraria lisboeta de Nossa Senhora da Guia, com sede na Igreja 
dos Mártires, começou depois de 1522 a deslocar-se anualmente ao Cabo 
Espichel; mas foi a romaria de duração episódica, tendo sido transferida 
para Cascais. No entanto, a mais célebre e concorrida de todas estas 
manifestações foi o círio saloio, do termo ou do bodo,2 que a partir de 1430 
congregou 30 freguesias (hoje em dia reduzidas a 26, após o abandono de 
quatro no séc. XVIII3) dos actuais concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, 
Sintra, Mafra, Loures e Odivelas. 
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Até 1887 as freguesias da zona saloia deslocavam-se anualmente ao 
santuário do Cabo Espichel para ali venerarem a Senhora, prática desde 
então abandonada. Nos actuais círios a bandeira, a Imagem Peregrina – 
oferecida pela Terrugem em 1751, estando atribuída à escola Machado de 
Castro – e o tesouro da Senhora ficam entregues durante um ano a uma 
das 26 localidades, passando no ano seguinte para a freguesia que se segue 
na ordem do giro determinado pela antiga tradição. A festa de recepção da 
Senhora reveste-se sempre da maior solenidade, costumando até 2005 a 
pequena imagem barroca ser transportada numa berlinda processional do 
séc.XVIII que integra as colecções do Museu Nacional dos Coches. 

No auge das celebrações populares à Senhora do Cabo era extremamente 
preenchido o calendário de deslocações ao santuário do Espichel. O ano 
iniciava-se a 1 de Maio com a ida de uma das quatro varas de Caparica; na 
Quinta-Feira de Ascensão, ou de Espiga, chegava a freguesia do círio dos 
saloios à qual competisse honrar a Senhora; pelo Espírito Santo era a vez 
da Confraria de Nossa Senhora da Guia; durante a 1ª Oitava do Espírito 
Santo deslocavam-se os romeiros de Setúbal e pela Santíssima Trindade os 
de Almada; a 2ª oitava do Espírito Santo ficava marcada pela presença de 
Seixal/Arrentela e da Azóia (hoje em dia no 2º Domingo de Páscoa); o 3º 
Domingo do Espírito Santo via chegar o círio de Lisboa; a 10 de Agosto, dia 
de S. Lourenço, iam os de Coina/Alhos Vedros, e a 15 de Agosto, na 
Assunção de Maria, os de Palmela; no 1º Domingo de Setembro 
compareciam os devotos de Azeitão e de Sesimbra (hoje no último 
Domingo);outros povos dos termos de Azeitão e Sesimbra deslocavam-se 
no último Domingo de Outubro; e o ano peregrinacional terminava no Natal, 
com a deslocação de povos de Alfarim. 

As Confrarias de 1432 e 1672 

A primeira Confraria de Nossa Senhora do Cabo terá sido instituída em 1432 
pelos povos das 30 freguesias da margem norte do Tejo, mediante 
autorização do arcebispo de Lisboa D. Pedro de Noronha. Dizem umas 
Memórias manuscritas que se conservam na Biblioteca Nacional de Lisboa: 
“E para que tudo assim concordado ficasse valioso, e firme, requereram ao 
Senhor Arcebispo de Lisboa” a aprovação de “aquela forma de Círio, e 
Circulo de Freguesias, cada uma inteiramente representada pelo seu próprio 
Pároco, e pessoas dela mais distintas”, ficando “isentas de pagarem 
quaisquer direitos paroquiais a nenhuma outra, durante o seu 
festejo” (MEMÓRIAS 1854, f.32). 

Em 1671, no Reinado de D. Pedro II, os procuradores das freguesias 
formaram a partir dos antigos estatutos um novo Compromisso, aprovado 
no ano seguinte pelo Núncio Apostólico Francisco Ravizza e confirmado em 
1697 pelo Cardeal-Arcebispo de Lisboa D. Luís de Sousa. 

O Compromisso (CONCEIÇÂO 1817, p. 32) estabelecia que “não entrará a 
servir nesta Confraria homem, que tenha rassa de judeo, nem de outra 
infesta nação, ou mulato”, o que na época acontecia com a generalidade das 
confrarias; e “sendo caso que ellejão algum, e o queirão na sua Freguezia, 
os Louvados, ou Mordomos do Bodo, ou qualquer Confrade, serão obrigados 
a deitalo fora, e logo elegeram outro homem, que tenha as partes [de 
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sangue puro, ou cristão] suficientes”. Dos corpos da confraria deveriam 
fazer parte “homens beneméritos (…) não respeitando a affeição, mas ao 
merecimento de cada hum”, sendo eleitos “conforme o seu merecimento, 
não os antepondo a quem mais merecer”. Numa especial advertência, 
exigia-se que “se não elleja Clérigo (…) salvo [se] em a Freguezia não 
houver Leigos, que possão servir”. Esta Confraria possuía capelão eremita 
próprio, a par de outro capelão nomeado pela Casa do Infantado à qual 
pertenciam então o santuário e os repectivos terrenos. 

Após o interregno registado entre 1910 e 1925, período em que os círios 
saloios foram interrompidos, não mais a antiga Confraria se restabeleceu. A 
actual Confraria de Nossa Senhora do Cabo Espichel, com sede na igreja da 
Corredoura em Sesimbra, foi criada artificialmente nos anos de 1980 pelo 
pároco local, sem integrar nenhum dos círios históricos de ambas as 
margens do Tejo. 

As grandes festas reais 

Os círios saloios em honra da senhora do Cabo atingiram o seu ponto 
culminante ao longo do séc. XVIII, tendo sido honrados com a frequente 
participação e as ofertas da Família Real portuguesa. 

A primeira destas grandes festas reais realizou-se em 1770, ordenada por 
D. José; a ela assistiram toda a família real e muita de grande nobreza do 
reino. O monarca deslocou-se ao santuário, refez e uniformizou todos os 
altares laterais da igreja, mandou repintar o tecto, abriu uma tribuna real e 
construiu um aqueduto, com casa de água e horta. Na ocasião repararam-
se as hospedarias dos romeiros, armaram-se centenas de barracas para 
acomodação dos visitantes e realizaram-se espectáculos de ópera, com 
destaque para a estreia da versão final do célebre Mattutino de Morti do 
compositor italiano David Perez. Houve três tardes de touradas e deu o Rei 
dezasseis bois para o bodo. 

Também D. Maria I se deslocou em romaria ao Cabo Espichel em 1784, 
acompanhada de toda a corte. A imagem da Senhora foi transportada até 
ao Palácio de Queluz, donde saiu um faustoso cortejo em direcção a Lisboa. 
Atravessando o Tejo entre as praias de Belém e do Porto Brandão, seguiu 
por terra até ao Cabo Espichel; a igreja estava ricamente armada com 
brocados, veludos e bordados e iluminada por vinte feéricos candeeiros de 
cristal, num total de mais de duas mil luzes, tendo-se corrido setenta e 
quatro touros em três touradas. 

Para estes grandes cortejos cerimoniais mandara D. João V fazer em 1740 
uma elegante berlinda pintada e dourada, em cuja maquineta envidraçada a 
imagem da Senhora era exposta à veneração dos fiéis. Nos finais da década 
de 1780 fez a Rainha D. Maria I construir uma outra berlinda, menos rica, 
que foi usada até aos nossos dias pelos círios saloios e ainda um terceiro 
veículo processional entretanto desmantelado (BOBONE 2007). 

O santuário do Espichel 

O santuário do Espichel é constituído pela ermida da Memória, a igreja, as 
hospedarias que delimitam o arraial, a horta e a casa da água, o aqueduto e 
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o teatro da ópera. Erguendo-se em local grandioso, no esporão rochoso do 
promontório, constitui um “raro exemplo de santuário monumental de 
peregrinação religiosa cenograficamente planificado de raiz e um conjunto 
arquitectónico civil e religioso único em Portugal, em que o decorativismo 
barroco do templo se alia ao carácter popular das hospedarias” (PATO 2008, 
p. 249). 

A ermida da Memória, de planta quadrangular e com uma curiosa cúpula 
contracurvada, alberga dez painéis azulejares de meados do séc. XVIII, que 
contam em verdadeira banda desenhada a história das lendas, do culto e 
das romarias à Senhora do Cabo. A sempre crescente afluência de 
peregrinos levou a que, desde muito cedo, o pequeno templo medieval se 
revelasse demasiado exíguo. Por isso se deu início em 1495 – e seguindo 
uma sugestão apresentada cinco anos antes por Santa Maria e São Miguel 
de Sintra – à construção de uma primeira igreja tardo-medieval na vasta 
esplanada do promontório, da qual não existem hoje quaisquer vestígios. 

A actual igreja foi mandada edificar por D. Pedro II em 1701, através da 
Casa do Infantado e segundo projecto do arquitecto real João Antunes, 
tendo sido inaugurada em 1707. Neste templo, de arquitectura exterior 
muito simples mas cujo interior documenta todo o esplendor cenográfico do 
Barroco, salientam-se as dez capelas construídas pelos diversos círios de 
ambas as margens do Tejo, entre 1718 e 1722, revestidas de rica talha 
policromada; a capela-mor em talha dourada antecedida por arco triunfal, 
com o seu tecto pintado e o retábulo-mor de belas colunas torsas, 
rematadas pelas Armas Reais, em que se vê uma grande imagem da 
Senhora do Cabo; e uma tribuna real josefina, posteriormente encimada por 
uma cartela com data de 1904. A obra-prima desta igreja é, porém, o tecto 
joanino da nave: pintado a óleo por Lourenço da Cunha em 1740, apresenta 
a Assunção da Virgem e constitui um dos mais belos e expressivos 
exemplares portugueses da pintura ilusionística em perspectiva (MORAIS 
1998, SERRÃO 1991). 

As hospedarias rústicas, de sóbria arquitectura saloia, que com as suas 
duas alas unidas ao corpo da igreja delimitam o vasto terreiro ou arraial, 
foram mandadas edificar pelos diversos círios e por particulares entre 1715 
e 1794, substituindo as antigas acomodações (de que algumas pedras 
epigrafadas foram reaproveitadas e integradas no interior da igreja). 
Destinadas ao alojamento dos romeiros e edificadas em módulos, são 
constituídas por um piso inferior, as lojas, e por um piso superior assente 
em arcaria, os sobrados, unidos por uma escada interior. 

Para alimentar os romeiros D. José mandou em 1770 construir uma horta 
murada, com uma elegante casa da água de planta hexagonal, coberta por 
cúpula em meia-laranja rematada por lanternim, de recorte palaciano. No 
interior, uma bela fonte rocaille inspirada em Bernini matava a sede aos 
romeiros com a água trazida por um aqueduto a partir da localidade da 
Azoia. 

Um pequeno teatro de ópera, mandado construir a expensas do círio de 
Lisboa e de que hoje restam apenas as ruínas, completava o conjunto das 
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edificações. Possuía boas instalações, cenários e vestuários, realizando-se 
ali as representações teatrais e musicais das romarias. 

Do séc. XIX à actualidade 

A partir de 1807, com a ida da Corte para o Brasil devido às invasões 
francesas, as festas conheceram um natural e inevitável abrandamento, 
contrabalançado por um forte incremento registado durante o período 
miguelista. Apesar do seu progressivo declínio, os círios saloios continuaram 
a contar com a devoção e o contributo da Família Real, nomeadamente com 
D. Maria II, D. Pedro V, D. Maria Pia e D. Carlos I. Após o breve interregno 
registado entre 1910 e 1925 as romarias populares do giro saloio foram 
retomadas por Odivelas em 1926 tendo prosseguido até hoje sem 
interrupções, à excepção dos anos de 1976 a 1978. 

Com o fim das idas ao Cabo por parte dos romeiros da margem norte do 
Tejo, em finais do séc. XIX, rapidamente as estruturas ali construídas 
entraram em degradação. Dado o estado de avançada ruina do santuário, a 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais efectuou obras de 
recuperação entre 1964 e 1974. Em 1995 foi publicado o decreto-lei nº 
40/95, de 18 de Novembro, pelo qual o Estado tomava posse administrativa 
do santuário através do Ministério do Equipamento, Planeamento e 
Administração do Território (Secretaria de Estado das Obras Públicas/
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais), mandando proceder 
ao despejo dos ocupantes e definindo um ambicioso programa de 
salvaguarda, reabilitação e preservação do santuário, recuperando e 
reconvertendo a área envolvente para fins culturais e turísticos. Apesar 
deste programa nunca ter sido cumprido, entre 1997 e 2001 a Direcção-
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais executou obras exteriores de 
conservação na igreja, tendo de 1999 a 2001 restaurado os tectos do altar-
mor e da nave central, a talha e as molduras dos quadros, as talhas da 
nave e os altares laterais, repondo também os balaústres da teia e 
instalando iluminação interior. As casas das hospedarias que ainda 
permaneciam ilegalmente ocupadas foram alvo de acções de despejo. 

A história mais recente conta-se em breves palavras, mas tanto mais 
significativas quanto parecem indicar um acentuado revivescer do interesse 
– quer académico, quer popular – pelas tradições religiosas e culturais 
relacionadas com este culto multissecular. Assim, São Martinho de Sintra 
promoveu em 2004 o I Encontro de Nossa Senhora do Cabo Espichel, a que 
Almargem do Bispo deu continuidade em2005 no II Encontros, com Santa 
Maria e São Miguel de Sintra a realizar nos III Encontros em 2011. Em 2007 
o Museu Nacional dos Coches teve patente uma exposição sobre o culto à 
Senhora do Cabo e as berlindas processionais que ali se conservam, dirigida 
pela Directora Dr.ª Silvana Bessone; nesse mesmo ano o antropólogo Luís 
Marques editou a obra O paraíso no “fim do mundo”. O culto a Nossa 
Senhora do Cabo, seguida em 2008 pela minha publicação de Nossa 
Senhora do Cabo – Um Culto nas Terras do Fim. Entre 2008 e 2010, a 
Câmara Municipal de Sesimbra – com a colaboração do então pároco Padre 
Francisco Mendes, que cumpre assinalar – promoveu as Jornadas Históricas 
e Etnográficas do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, incluindo 
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diversas comunicações e intervenções de especialistas de várias áreas do 
conhecimento, enquanto por iniciativa da própria edilidade se procedia a 
significativas obras de requalificação do santuário. Nos anos mais recentes 
têm-se sucedido as publicações académicas sobre a Senhora do Cabo, o seu 
culto popular e o seu santuário no Espichel. 

Actualmente, o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel integra a 
candidatura da Arrábida a Património Natural, Cultural e Imaterial da 
Humanidade (UNESCO). 

!
!
NOTAS 
1-Conferência proferida em Linda-a-Velha em 2013.Retomo neste trabalho elementos já 
apresentados em Nossa Senhora do Cabo, Um Culto nas Terras do Fim, Lisboa:Artemágica, 
2008. 
2-CÍRIOS SALOIOS DO TERMO OU DO BODO:     

!
3-Nossa Senhora da Purificação de Bucelas em 1709, São Silvestre de Unhos em 1711, São 
Lourenço de Arranhol em 1716 e Santo André de Mafra em 1722. Note-se que também a 
freguesia de Olivais participou nos círios saloios, pela única vez, em 1704. 
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!
A Senhora do Cabo 
Em Linda-a-Velha !!

  No séc. XVIII o padre António Xavier Ligeiro, natural de Linda-a-Velha, 
fundou nesta localidade uma capela dedicada à Senhora do Cabo, na qual 
veio a ser sepultado em 1763. Em 1752 “se ellegeo ao P. António Xavier 
Ligeiro, do Logar de Ninha Velha [antiga designação de Linda-a-Velha], 
Freguezia de Carnachide, para dizer as Missas em Senhora do Cabo pelos 
Confrades vivos e defuntos” (MEMÓRIAS,fl. 147), passando assim a ser o 
capelão e administrador do santuário por parte do círio dos saloios. 
  A ermida e a sua área envolvente constituem, para além da Quinta dos 
Aciprestes, tudo o que resta da antiga aldeia (ROCHA 1996). Na fachada 
do templo, com arco sineiro, abre-se uma porta encimada por grande 
janelão com grade de sacada, de 1780, erguidos pela população mediante 
peditório público, tendo em 1888 sido acrescentado um anexo lateral para 
sacristia e casa de arrumos. No interior da ermida destaca-se uma 
composição de 1781 do artista local Silveira Martins, representando Cristo 
carregando a cruz. Segundo Pinto Leal, que escrevia em 1880, “foi esta 
Senhora objecto de grande devoção, dos povos circunvizinhos, e ainda se 
lhe faz uma bonita festa no dia 8 de Setembro de cada ano” (LEAL 
1873/1890, vol. IX,p.135). 
  A paróquia de Linda-a-Velha foi criada em 1984, sendo desanexada da 
de S. Romão de Carnaxide; a freguesia homónima foi criada em 1993. A 
igreja paroquial, benzida em 1987 pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa D. 
António Ribeiro, foi dedicada a Nossa Senhora do Cabo em 1996 pelo seu 
sucessor D.José Policarpo; ali se encontra uma imagem da padroeira, da 
autoria de José Fortes, da Folgosa (Maia), datada de 1993. 
  O órgão desta igreja foi o primeiro grande instrumento deste tipo a ser 
construído nos últimos 50 anos na região de Lisboa, devendo-se ao 
organeiro Dinarte Machado, e o primeiro grande órgão de construção 
portuguesa em cerca de dois séculos. Recorde-se que uma das mais 
importantes instituições culturais da freguesia é a Escola de Música e 
Bailado de Nossa Senhora do Cabo, fundada pela paróquia em 1978. 
  Nos anos de 1980 Linda-a-Velha manifestou a intenção de passar a 
integrar o círio saloio em substituição dos fregueses de São Romão de 
Carnaxide – que nele haviam participado pela primeira vez em 1432 – 
dado sempre ter sido ela a organizar as festividades. Em 1987 mandou 
restaurar as coroas de prata dourada da Imagem Peregrina, tendo 
igualmente oferecido uma caixa de protecção. Para assinalar as presentes 
festas de 2012/2013, o pintor João D. Filipe ofereceu à igreja paroquial 
um tríptico folheado a ouro, representando a Senhora do Cabo, São frei 
Nuno de Santa Maria e São Francisco Xavier. 
  A imagem Peregrina de Nossa Senhora do Cabo regressará a Linda-a-
Velha em 2038. 
   !!!!
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