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Recentemente, em diversas ocasiões, tenho tido 
oportunidade de aludir à importância dos múltiplos 
papéis desempenhados pelo Poder Local no nosso 
País e ao longo da sua história democrática. Acredito 
que a proximidade, enquanto elemento central na 
decisão política, tem contribuído para tornar os atores 
políticos mais exigentes e atentos às necessidades 
expressas pelos cidadãos.
Também por isso, são cada vez mais as competências 
governamentais que vão sendo transferidas para as 
Autarquias Locais, na medida em  que são elas quem 
melhor se posiciona para responder de imediato aos 
apelos das pessoas.
A pandemia veio, sem dúvida, demonstrar o quanto 
estas afirmações são verdadeiras: tanto na Saúde, 
como na Educação, nos Apoios Sociais e mesmo na 
Economia, os municípios demonstraram ser quem 
estava, tantas e tantas vezes, em melhor posição para 
dar resposta, rápida e eficaz, às necessidades das 
instituições, das escolas, das famílias e das empresas. 
Nesta matéria, a das transferências de competências 
e de responsabilidades para as autarquias, merece 
atenção especial a situação do Património nacional. 
Existem inúmeros exemplos de como a ineficiência 
e a ineficácia do Estado contribuem para que esse 
Património seja deixado ao abandono. 
Temos, no concelho de Oeiras, casos evidentes: a 
Quinta da Cartuxa, cuja utilização patrimonial foi 
finalmente cedida ao Município de Oeiras, depois de 
30 anos de abandono, ou a antiga Estação Agronómica 
Nacional, votada ao esquecimento por parte do Estado 
durante 50 anos.  
Felizmente, em ambos os casos, após mais de duas 
décadas de insistência com os sucessivos governos, 
a transferência da gestão para a esfera do Município 
consumou-se, finalmente, nos últimos dois anos. 
O que está em causa é, de forma muito simples, a defesa 
e conservação do património edificado e cultural de 
relevância nacional.
Património que estará melhor entregue nas mãos dos 
municípios. 
As autarquias locais estão preparadas para assumir 
responsabilidades em áreas que continuam a 
permanecer na órbita do Estado e esse facto é bem 
elucidativo da relevância que o Poder Local assume 
enquanto parte integrante do Estado, como um todo.
O trabalho que tem vindo a ser feito em Oeiras ao 

longo das últimas décadas, tem permitido mudanças 
muito relevantes. 
Oeiras foi o primeiro município do País a eliminar 
as barracas, garantindo acesso a habitação digna a 
todos os residentes, atraiu dinâmicas empresariais, da 
ciência e inovação, sendo hoje sede do maior parque 
empresarial português e do maior conjunto de parques 
empresariais do País, assim como de 30% dos ativos 
na área tecnológica.
Oeiras tem feito um percurso que transformou 
o município numa referência incontornável de 
desenvolvimento territorial em Portugal. 
Pretendemos ir mais além, sempre, e é também por 
isso que o Município avançou com a candidatura a 
receber o título de Capital Europeia da Cultura 2027.
Esta decisão catalisa um novo ciclo de 
desenvolvimento, porque queremos realizar e 
concretizar, independentemente da atribuição do 
título. Oeiras 27 é um programa que se projeta num 
horizonte mais largo e para o qual são convocados 
todos os munícipes, agentes culturais e empresários, 
escolas, universidades e centros de investigação, 
organizações desportivas e de desenvolvimento social.
Também Carnaxide e Queijas conhecerão 
importantes transformações já num futuro próximo. 
A requalificação da Praça Central de Queijas, entre 
o Mercado e a Igreja de São Miguel Arcanjo, e a 
criação de uma nova centralidade, tendo por base 
o Centro Cívico de Carnaxide mas alargando-se às 
ruas limítrofes, são exemplos de como estas duas 
localidades se vão integrar num contexto de qualidade 
e conforto urbano que estamos a construir em todo o 
concelho.  
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Carnaxide e Queijas fazem parte do futuro. É a partir 
dessa perspetiva que nos centramos como cidadãos 
que se assumem como parte integrante de uma 
comunidade.
Neste território, ambicionamos muito. Melhores 
condições de vida, mais saúde e emprego, menos 
desigualdades, espaços públicos de qualidade, entre 
tantas coisas mais. No fundo, ambicionamos um 
território coeso.
Mas só seremos completos se essa visão do que 
temos (e desejamos) pela frente estiver de mãos 
dadas com uma consciência histórica do passado.  
É, portanto, nossa tarefa no presente fazer 
o possível para que essa memória perdure. 
“Carnaxide e Queijas Unidas pela História” é um 
contributo para esse desígnio. E é vasta a história 
destas terras, a que se junta, claro, Linda-a-Pastora.
São já séculos de uma riqueza patrimonial que nos 
diz muito, do Santuário da Rocha à Igreja São João 
Baptista, passando pela Casa D. Miguel até ao Farol 
da Mama.
Tal como o Aqueduto e Chafariz de Carnaxide, 
importante obra da segunda metade do século XVIII 
que avançou a pedido da população. 
Não devemos também esquecer o Santuário de Nossa 
Senhora da Conceição da Rocha, um icónico conjunto 
arquitetónico e religioso, cuja construção se iniciou 
em 1830, tendo apenas sido inaugurado em 1893, na 
presença da rainha D. Amélia.
Entre casas, quintas, bairros, ermidas, igrejas, jardins, 
minas – e até um hospital – o património edificado 
de Carnaxide, Queijas e Linda-a-Pastora é uma 
fonte inesgotável de contos e relatos, que podem 
ajudar a  explicar-nos a nossas vivências atuais nestas 
localidade, e como estas evoluíram até hoje.   
Do remoto século XIV, altura das primeiras referências 
a Carnaxide, até à mais recente expansão empresarial 
iniciada nos finais dos anos oitenta do século passado, 
certamente que haverá nesta revista novas estórias, 
novos retratos e novos encantos para nos perdermos 
e, por fim, nos encontrarmos no presente.
E o futuro? Como podemos construí-lo respeitando 
o passado, traçando novas linhas de património? 
Sabemos para já que devemos isso às gerações futuras. 
Em primeiro lugar, é necessário reunir todos os 
esforços para que a riqueza de séculos passados 
possa resistir aos sinais do tempo. Ser preservada. 

Manter uma dinâmica de interesse tanto de visitantes 
exteriores ao concelho, como dos próprios habitantes 
de Oeiras. São evidentes os esforços e iniciativas nesse 
sentido.
Acredito, por exemplo, que os momentos 
de agregação, de confraternização, são 
situações ideais para a concretização desse 
esforço de valorização do património. 
Recordo agora que na União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas foi possível revitalizar as Festas 
da Irmandade da Nossa Senhora da Rocha e as Festas 
de Carnaxide em Honra de São Romão.
As Festas de Queijas em honra a São Miguel 
Arcanjo também ganharam uma nova vida, 
com a participação mais destacada das 
entidades culturais da união de freguesias. 
Depois é preciso perspetivar novos espaços que se 
tornarão património. Novos locais de interesse, de 
cultura, de inovação, de tecnologia, de educação, 
de saúde, no desporto. São, também, evidentes os 
esforços e iniciativas nesse sentido.
Vejo, neste caso, com bons olhos a candidatura de 
Oeiras a Capital Europeia da Cultura em 2027, pois 
Carnaxide e Queijas farão parte ativa desse projeto, 
assim como todas as associações culturais da nossa 
união de freguesias, que vão sair beneficiadas com 
esta candidatura.
Oeiras é um concelho que se escreve no pretérito, mas 
afirmativo no presente e incondicional no futuro. É 
um município dos quais os seus se orgulham, mas que 
é exemplo para muitos dos que nos veem de fora.
Que Carnaxide, Queijas e Linda-a-Pastora continuem 
a crescer, lado-a-lado, rumo a um grande futuro e com 
um enorme orgulho no passado.

INIGO PEREIRA
Presidente da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas
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CARNAXIDE
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‘Monte de Terra Vermelha’
CARNAXIDE

A origem de Carnaxide remonta ao século XII. Há 
várias teorias para explicar este topónimo. Há quem 
defenda que o nome pode estar associado à palavra 
árabe ‘carna-axide’, que significa ‘monte de terra 
vermelha’, e quem o faça derivar do termo celta 
‘carne-achad’, ou ‘terra de pedras soltas’. Duas teorias 
que confirmam a passagem de árabes e celtas pela 
localidade.
A freguesia de Carnaxide (reorganização 
administrativa de 1993), integrada no concelho de 
Oeiras, tem uma área de 6,63 quilómetros quadrados e 
uma população de 25.911 habitantes, de acordo com o 
último Censo, realizado em 2011. É constituída pelos 
aglomerados urbanos de Carnaxide (núcleo antigo), 
Alfragide (Quinta do Paizinho), Alto dos Barronhos, 
Casal da Serra, Gandarela, Nova Carnaxide, Outurela, 
Portela e Valejas Norte.
Carnaxide fazia parte do Reguengo de Algés, que 
ocupava uma área que se estendia desde a Ribeira de 
Alcântara até ao Renguengo de Oeiras. Foi a primeira 
freguesia dos subúrbios de Lisboa a ser criada e a 
terceira a nível nacional. Ficou conhecida como local 
de passeio de nobres e poetas, entre os quais o rei 
Pedro V (1837-1861), Almeida Garrett (1799-1854), 
Tomás Ribeiro (1831-1901) e Camilo Castelo Branco 
(1825-1890).

Descrita à época como “aprazível e de bons ares e muito 
abundante de excelentes águas”, Carnaxide tinha sido 
incluída no plano de reconstrução e melhoramentos 
do Marquês de Pombal, após o trágico terramoto de 
1755, durante o reinado de D. José I (1714-1777). Na 
altura, foram construídos o Aqueduto e o Chafariz no 
centro da Vila, estatuto que ganhou em 16 de agosto 
de 1991.
Durante o século XVIII, verificou-se um crescimento 
significativo da população acompanhado de um 
aumento da produção agrícola. Uma evolução que 
prosseguiu no século seguinte, no final do qual foram 
construídas grandes casas de lavoura e Quintas de 
Recreio, algumas ainda existentes hoje perpetuando 
a memória desses tempos, em que Carnaxide era 
destino de férias para muitas famílias endinheiradas 
de Lisboa. 
No seguimento da reorganização administrativa de 
1993, a antiga freguesia de Carnaxide foi desdobrada 
em cinco novas freguesias: Carnaxide, Algés, Cruz-
Quebrada/Dafundo, Linda-a-Velha e Queijas. Antes 
desta alteração, tinha mais de 80 mil habitantes 
distribuídos por 16 quilómetros quadrados, o que 
a tornava uma das maiores freguesias de Portugal e 
da Europa. Mais recentemente, em 2012/2013, após 
nova reorganização administrativa, a freguesia de 
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Carnaxide acabou por ser integrada no território 
da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, de 
que atualmente faz parte, com um total de 36.288 
(2011) habitantes, mantendo uma intensa atividade 
económica impulsionada por grandes empresas que 
se instalaram na região e no pequeno comércio.
Entre os anos de 1992 e 2019, Carnaxide foi também a 
localidade escolhida pela estação de televisão privada 
SIC (Sociedade Independente de Comunicação) para 
instalar a sua sede, até esta acabar por ser transferida 
para as novas instalações que atualmente ocupa em 
Paço de Arcos, no Edifício Impresa. 

PATRIMÓNIO E EQUIPAMENTOS

Em termos de monumentos, Carnaxide possui bons 
motivos para uma visita turística. No centro histórico 
da vila, encontra-se a Igreja de São Romão, um templo 
religioso antigo dedicado ao padroeiro dos lavradores. 
O edifício sofreu graves danos no terramoto de 1755, 
vindo a ser reconstruído pelo povo com o apoio do rei 
D. José I. Destacam-se, no seu interior, os azulejos dos 
séculos XVII e XVIII que revestem a nave e a capela-
mor.
Ainda no centro da zona antiga da Vila, merece 

igualmente destaque o Chafariz de Carnaxide, que 
data do século XVIII e recebe as águas canalizadas 
pelo Aqueduto. “O Fidelíssimo Rei D. José I, liberal, 
magnífico e piedoso, mandou que para utilidade deste 
povo, corresse livre esta água. Ano do Senhor de 
1766”, pode ler-se numa inscrição em latim existente 
no frontispício do fontanário.
Destaque também para o Aqueduto de Carnaxide, 
na Serra com o mesmo nome, com cerca de um 
quilómetro de comprimento, mandado construir 
pelo mesmo D. José I em 1765, que conduz a água 
desde a nascente, localizada num sítio designado das 
Francesas, até ao Chafariz na zona antiga da Vila. 
O monumento subterrâneo, com uma arquitetura 
de traça pombalina, inclui ainda a Mãe de Água, de 
planta octogonal, e três clarabóias à superfície.
No que respeita ao Património Natural, a Serra de 
Carnaxide merece uma atenção especial, consistindo 
num conjunto de pequenas colinas com uma elevação 
máxima de 211 metros que integram o Complexo 
Vulcânico de Lisboa, enquadrado entre as localidades 
de Queluz, Alfragide e Carnaxide e com limites 
definidos pelo IC19 (Norte), ribeira de Algés (Leste) 
e rio Jamor (Oeste). De realçar a diversidade da sua 
fauna e flora.
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Quanto a equipamentos e espaços públicos, a zona 
nova de Carnaxide conta com um Centro Cívico, 
inaugurado em 2004, que reúne no mesmo local 
comércio, serviços e valências sociais e culturais, 
entre as quais o Auditório Ruy de Carvalho (com 
capacidade para 300 pessoas), as instalações da Junta 
de Freguesia, a Biblioteca Municipal, um Centro de 
Dia e Lar de Terceira Idade, a Igreja de Nossa Senhora 
do Amparo e uma galeria para exposições.  
No domínio da Saúde, Carnaxide conta com o Hospital 
de Santa Cruz. Inicialmente construído como clínica 
privada, na década de 1960, acabou por integrar em 
1980 o Sistema Nacional de Saúde, inserido no Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental em conjunto com os 
Hospitais Egas Moniz e São Francisco Xavier. Unidade 
pioneira na especialização e inovação na área da 
Cirurgia Cardiotorácica, foi aqui realizado, em 1986, 
o primeiro transplante de coração em Portugal. 
Em matéria de espaços verdes, uma nota para os 
jardins da Quinta do Salles e para o Jardim Fernando 
Pessoa. 
Os primeiros estão integrados num espaço que ficou 
também conhecido como a Quinta dos Cónegos e 
que, no século XX, chegou a albergar uma pequena 
indústria de engarrafamento de águas, as Águas de São 

Marçal. Depois de passar para a esfera do Município 
de Oeiras, converteu-se, em 2000, num parque de 
microempresas, com os edifícios da quinta a darem 
origem a vários ateliers.
   

ANIVERSÁRIO A 27 DE OUTUBRO

A sede da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas 
(UFCQ) está instalada no Edifício do Centro Cívico 
de Carnaxide, sendo que a edilidade conta também 
com uma delegação em Queijas, junto ao mercado 
local. O aniversário da UFCQ é celebrado no dia 27 
de outubro. Desde 2017, que a freguesia é presidida 
por Inigo Pereira, acompanhado pelos seis membros 
do seu executivo, todos do Movimento Independente 
- Isaltino Inovar Oeiras de Volta (IN-OV).
Como apontamento final, merece ainda referência no 
território de Carnaxide o Farol da Mama, instalado 
num marco geodésico, cujo desenho, a fazer lembrar 
um foguetão, suscita curiosidade. Na realidade, trata-
se de um farol, cuja lanterna está instalada no cimo 
de uma plataforma com 10 metros de altura e que, em 
conjunto com o Farol da Gibalta e o Farol do Esteiro, 
ajuda a definir o enfiamento da Barra do Tejo, para 
orientar a navegação marítima no Porto de Lisboa. 
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AQUEDUTO DE CARNAXIDE

Considerada uma das mais importantes Obras 
Pombalinas existentes no Concelho de Oeiras, o 
Aqueduto de Carnaxide inclui a Nascente, a Mina 
e a Mãe de Água, três Clarabóias e um Chafariz 
Pombalino localizado no centro histórico da vila. 
Durante muitos anos, esta infraestrutura com cerca de 
um quilómetro de comprimento, dois metros de altura 
e 80 centímetros de largura assegurou o abastecimento 
de água a Carnaxide. 
O Aqueduto é constituído por uma construção 
subterrânea (galeria), apenas visível à superfície pelas 
três clarabóias distribuídas ao longo do seu percurso 
e pela magnífica Mãe de Água localizada próximo 
da mina onde é captada a água que o abastece. Foi 
mandado construir pelo rei D. José I em 1765 e 
inaugurado no ano seguinte. Transportava a água 
desde a nascente situada em plena Serra de Carnaxide 
até à zona antiga da Vila.  
A construção deste belo exemplar da Arquitetura 
Pombalina ficou a dever-se aos muitos pedidos feitos 
pela população local, que se queixava que a água que 
vinha da Serra de Carnaxide, e que consideravam 
como sua, era desviada para abastecer o Aqueduto 
de Caneças, que integrava um sistema de aquedutos 
subsidiários que levavam novos caudais até ao 
Aqueduto Principal das Águas Livres, que transportava 
o precioso líquido até Lisboa.
Respondendo de forma positiva aos pedidos feitos pela 

população junto do Conde de Oeiras e Marquês de 
Pombal, Secretário de Estado de D. José I, o monarca 
mandou construir o Aqueduto, decisão que pode ser 
entendida como um agradecimento à população de 
Carnaxide, que muito beneficiou desta obra e que tinha 
sofrido recentemente os efeitos trágicos do terramoto 
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de 1755. Desde 2013, o Aqueduto de Carnaxide está 
classificado como Monumento de Interesse Público.

CHAFARIZ POMBALINO 

Nesta construção praticamente toda enterrada, 
constituída por uma galeria transitável de calcário 
com teto de rocha, são apenas visíveis à superfície 
as clarabóias que iluminam e ventilam o percurso 
realizado pela água desde a nascente até ao chafariz 
localizado no centro histórico da Vila de Carnaxide. 
Também à superfície, fica um pequeno troço junto 
à Igreja de São Romão, onde está a entrada para as 
galerias subterrâneas.
A cerca de 300 metros da nascente, bem no coração da 
Serra de Carnaxide, foi construída a Mãe de Água, uma 
edificação de planta octogonal com oito janelas e uma 
porta, em cantaria de granito aparente, em aparelho 
isódomo, com alto embasamento escalonado. No 
interior desta estrutura, com uma profundidade de 20 
metros, encontra-se um tanque circular em lioz com 
moldura saliente, que funciona como reservatório e 
filtro da água que chega da nascente.   
O Chafariz Pombalino situado no centro histórico de 
Carnaxide recebia a água fresca e pura proveniente da 
serra que era consumida pela população. O frontispício 
do monumento, que tem esculpido o brasão real, 
apresenta uma inscrição em latim a referir que “o 
fidelíssimo Rei D. José I, liberal, magnifico e piedoso, 
mandou que para utilidade deste povo, corresse livre 

esta água. Ano do Senhor de 1766”. Hoje, a água é 
considerada “imprópria para consumo”.
Acredita-se que o projeto do Aqueduto de Carnaxide 
terá sido assinado por Carlos Mardel (1695-1763), 
engenheiro e arquiteto militar de nacionalidade 
húngara que ficou conhecido como um dos principais 
autores dos projetos do Aqueduto das Águas Livres 
e do Palácio do Marquês de Pombal. Quando Carlos 
Mardel morreu, o arquiteto genovês D. Miguel Ângelo 
de Blasco (1679-1772) assumiu a responsabilidade da 
edificação do Aqueduto de Carnaxide.
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AGUADEIROS
A água desempenhou um papel muito importante 
na História de Carnaxide, Queijas e Linda-a-Pastora, 
a começar pelos aquedutos construídos na região, 
nomeadamente o Aqueduto de Carnaxide, que 
forneceu o precioso líquido à vila com o mesmo 
nome, e o Aqueduto das Francesas, um ramal 
subsidiário do sistema principal do Aqueduto das 
Águas Livres, construído quando foi preciso reforçar 
o abastecimento a Lisboa.
As Lavadeiras, que lavavam as roupas das famílias 
abastadas da capital nos cursos de água da região, 
nomeadamente nas margens do rio Jamor, e os 
Aguadeiros, que ganhavam a vida a transportar barris 
de água às costas desde os chafarizes e fontanários até 
casa das pessoas no tempo em que ainda não havia 
água canalizada, são duas profissões antigas que 
ficaram na História.
Na região de Lisboa, a importante atividade dos 
Aguadeiros manteve-se até ao século XX, antes da 
generalização da água canalizada, sendo a distribuição 
assegurada, em grande parte, por indivíduos de 
origem galega e também por antigos escravos negros 
e mulatos. A rivalidade entre as duas fações obrigou 
mesmo a separá-las sendo-lhes atribuídas bicas 
distintas nos chafarizes para evitar conflitos.
Para se poder exercer a atividade de Aguadeiro, era 

obrigatório uma inscrição especial na Câmara. A 
guerra pela água obrigou a regular a profissão com 
a imposição de regras, normas e coimas para quem 
não cumpria com o estipulado. Havia normas de 
vestuário e os aguadeiros eram obrigados a participar 
na prevenção contra incêndios, mantendo o seu 
vasilhame pronto para acudir às emergências que 
surgissem.
Merece ainda referência, no território da União das 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, a Empresa das 
Águas de São Marçal, instalada na Quinta do Salles 
(também conhecida como Quinta dos Cónegos), 
em Outurela, onde uma nascente existente no local 
permitiu, em 1940, assegurar o engarrafamento e 
comercialização de 193 mil litros de água, conhecida 
pelas suas propriedades medicinais.
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QUINTA DO MORVAL

A Quinta do Morval, situada na Serra de Carnaxide, é 
parte integrante da propriedade que outrora pertenceu 
ao Visconde Moreira de Rey, membro fidalgo da Casa 
Real e deputado às Cortes por Fafe. Com cerca de 18 
hectares, originalmente foi uma propriedade agrícola 
dentro da qual se incluía a Quinta das Torres e a Casa 
Gabri – esta última, uma vivenda que o Visconde 
mandou construir para a sua filha, Gabriela de Melo. 
Embora no portão principal da propriedade se encontre 
inscrito o ano de 1884, desconhece-se ao certo a data da 
sua construção. O edificado da propriedade apresenta, 
em termos arquitetónicos características onde impera 
o gosto romântico do castelo medieval, com as suas 
torres e ameias, revivalismo muito apreciado no séc. 
XIX. Da Casa Gabri destacam-se os painéis de azulejos 
do terceiro quartel do séc. XIX. Relatos referem uma 
suposta passagem por esta propriedade do rei D. João 
VI após o seu regresso do Brasil. A Quinta mantém 
as casas principais, as cavalariças e o picadeiro – onde 
tiveram lugar importantes concursos hípicos - uma 
pequena estufa, bem como os jardins. 
A Quinta do Morval conheceu vários donos mas foi 
Gens Grandup quem mais a estimou e desenvolveu. 
Até há pouco tempo, era ainda local de residência 
permanente e referenciada como exploração 
agropecuária. Apesar da passagem do tempo e dos 
seus vários habitantes, a Quinta manteve sempre a sua 
traça arquitetónica original.
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IGREJA DA OUTURELA

A 24 de maio de 2015 – Domingo de Pentecostes - 
celebrou-se a dedicação da igreja da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição de Outurela. A celebração foi 
presidida por D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca 
de Lisboa e nela participaram vários sacerdotes, 
confrades Dehonianos e uma imensa multidão que 
ocupou toda a igreja e a cripta e que teve a possibilidade 
de assistir à cerimónia por um circuito interno de 
televisão. Este foi o culminar de um desejo há muito 
expresso pela comunidade local, maioritariamente 
católica, que ao longo de 30 anos sonhou ter um 
local condigno não apenas para as celebrações 
religiosas mas também para o desenvolvimento de 
atividades de convívio, de partilha e de formação 
dos seus membros, sobretudo dos mais jovens. A 
perseverança do pároco José Manuel Fonseca Vicente 
- que chegou a esta paróquia em 2003 naquela que foi 
a sua primeira experiência como pároco - foi essencial 
para esta conquista. O conjunto edificado é composto, 
para além da igreja, por espaços para atividades para 
crianças e jovens – catequese e escuteiros – e salas 
de trabalho e de apoio a iniciativas da comunidade. 
Esta igreja, com capacidade para 204 pessoas sentadas, 
contempla ainda um salão – situado na zona inferior 
do templo –, a sacristia, o gabinete do pároco e duas 
capelas mortuárias. A Câmara Municipal de Oeiras 
concretizou o seu apoio através da cedência do terreno, 
em Direito de Superfície, à Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora da Conceição de Outurela. Até à edificação 
desta igreja, era numa cave que esta comunidade se 
reunia para celebrar a sua fé. A paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição de Outurela, constituída pelas 
comunidades de Outurela, Nova Carnaxide e Alto dos 
Barronhos, está confiada desde sempre aos Sacerdotes 
do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos). 
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IGREJA DE SÃO ROMÃO

Localizada bem no centro histórico de Carnaxide, a 
Igreja de São Romão é um templo religioso dedicado 
ao padroeiro dos lavradores e orago da Vila, que foi 
construído no local onde tinha sido erigida outra 
capela. Com base nas informações existentes, a 
construção desta obra sacra de referência do concelho 
de Oeiras ficou a dever-se a uma visita do Arcebispo de 
Lisboa D. Luís de Sousa (1630-1702) em 1676, sendo 
que a construção só terminou em 1694.
De acordo com os registos disponíveis, a igreja foi 
construída no mesmo local onde existiu um pequeno 
templo (ermida) que se encontrava em muito mau 
estado de conservação, igualmente dedicado a São 
Romão, uma construção datada do reinado de D. 
Fernando (1345-1383), o último rei da Primeira 
Dinastia, cuja morte ficou marcada pela crise de 
1383/85, que levou à subida ao trono de D. João I 
(1357-1433), conhecido como o Mestre de Avis.
Ao longo da História, o templo recebeu várias 
intervenções até ser convertido em igreja paroquial no 
terceiro quartel do século XVIII. O relógio de Sol data 
de 1588, a torre do lado poente foi construída em 1688 
e a sacristia remonta a 1694. Entretanto, o edifício 
sofreu graves danos em consequência do terramoto 
que devastou a região de Lisboa em 1755, vindo a ser 
reconstruído pelo povo de Carnaxide com o apoio 
do rei D. José I. As obras de reconstrução só ficaram 
concluídas em 1806. 

A 5 de abril de 1810, por despacho, o padre Sebastião 
Henriques instituiu a solenidade em honra de Nossa 
Senhora do Amparo, cujas alfaias foram em grande 
parte doadas pela rainha e imperatriz D. Carlota 
Joaquina (1775-1830). De planta retangular, com 
uma fachada ao estilo barroco, o interior da igreja 
é constituído por uma só nave com cobertura em 
abóbada de berço. Destacam-se, no interior, os painéis 
de azulejos monocromos dos séculos XVII e XVIII que 
revestem a nave e a capela-mor. No ano de 1782, a rainha 
D. Maria I (1734-1816), que reinou entre 1777 e 1792 e 
ficou conhecida como a ‘Piedosa’ (pela sua dedicação às 
obras sociais) e ‘a Louca’ (por ter apresentado sinais de 
demência), mandou instalar todas as portas da Igreja, 
em madeira, que ainda hoje existem. Finalmente, em 
1970, o padre Francisco dos Santos Costa assegurou 
a construção da Torre Sineira do lado nascente e a 
instalação das imagens de Santo António e São Vicente 
de Paula que ocupam os dois nichos da fachada. Além 
dos painéis de azulejos monocromos azuis dos séculos 
XVII e XVIII já referidos, que incluem representações 
de São Pedro e São Paulo, sob o coro-alto, faz também 
parte dos tesouros guardados na Igreja de São Romão 
da Carnaxide a Custodia Calix, em prata dourada, 
do século XVI. Como curiosidade, merece ainda 
referência o facto de este templo religioso ter sido 
poupado aos saques ocorridos durante as invasões 
francesas (1807-1811).
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Nª Srª DO AMPARO

Inserida no Centro Cívico de Carnaxide, inaugurado em 
2004 na zona nova da vila, a Igreja de Nossa Senhora do 
Amparo abriu portas nove anos antes, em 1995, sendo 
um templo co-paroquial com a Igreja de São Romão, ou 
seja, usufrui dos mesmos direitos desta Igreja Matriz. A 
sua construção ficou a dever-se ao facto de a paróquia 
de Carnaxide ter crescido imenso durante a segunda 
metade do século XX. Um crescimento ocorrido por 
duas vias: viu diminuir o território em função das novas 
reorganizações administrativas e deu-se um aumento 
significativo da população.
Desde a abertura deste novo templo religioso integrado 
no Centro Paroquial de Carnaxide, a Igreja de São 
Romão ficou apenas com a celebração de alguns 
casamentos e batizados, atendendo a que a vida da 
Paróquia passou a funcionar essencialmente nas 
instalações da nova igreja, que, em 2010, começou a 
acolher também a festa em honra de Nossa Senhora 
do Amparo. Até então, estas festividades religiosas 
eram celebradas na Igreja de São Romão, que havia 
recebido, a 5 de abril de 1810, autorização para instituir 
a solenidade em honra da santa, muito venerada pela 
população local. A devoção por Nossa Senhora do 

Amparo em Carnaxide foi alimentada por se acreditar 
que tinha protegido as pessoas que assistiam à missa na 
Igreja de São Romão quando ocorreu o terramoto de 
1755 (1 novembro, Dia de Todos os Santos), salvando 
os crentes das consequências da terrível tragédia que 
se abateu sobre a região de Lisboa. Agradecida pela 
proteção recebida, a população prometeu prestar 
culto a Nossa Senhora do Amparo, todos os anos, no 
Domingo de Pascoela, altura em que ocorrem as festas 
em sua honra, com a Imagem a ser transportada em 
procissão pelas ruas da vila.
O cumprimento deste voto pela população só foi 
interrompido em 1910, ano em que foi implantada a 
República Portuguesa. Na altura, muitas igrejas foram 
encerradas, o que aconteceu também ao templo em 
honra de São Romão. Foi preciso esperar algum tempo 
até os crentes poderem voltar a prestar culto à sua 
santa protetora, situação que se mantém até aos dias 
de hoje. De referir que muitas alfaias de Nossa Senhora 
do Amparo foram oferecidas pela esposa do rei D. João 
VI (1767-1826), D. Carlota Joaquina (1775-1830), que 
chegou a bordar um fato completo para a imagem da 
santa.

IGREJA
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CASA BRANCA

Na zona histórica de Carnaxide encontra-se uma casa 
senhorial - e seus respetivos anexos - que conserva 
a sua natureza rústica. Trata-se da Casa Branca, um 
palacete datado do século XIX que foi adquirido 
em 1882 pelo poeta Tomás Ribeiro, homem célebre 
nos reinados de D. Pedro V e D. Luís e que bastante 
contribuiu para que a imagem aparecida de Nossa 
Senhora da Conceição da Rocha regressasse ao seu 
lugar de aparição de onde havia sido retirada por 
determinação do rei D. João VI que entendeu não 
haver naquele local as necessárias condições para a 
Sua Veneração. Era nesta casa que o poeta veraneava e 
recebia os seus amigos, importantes figuras do mundo 
intelectual e político daquela época. Destes destacam-
se o próprio rei D. Luís e a sua esposa que assistiam 
às solenidades anuais em Honra de Nossa Senhora da 
Rocha, da varanda deste palacete. Depois da morte 
do poeta e após vários proprietários, esta casa foi 
alvo de requalificações na década de 50, começando 
aí a funcionar o Saint Jullians College e mais tarde 
o Saint Columban’s School. Esta última tinha como 
público-alvo os filhos dos trabalhadores americanos 
que chegavam a Portugal para a edificação da Ponte 
25 de abril. Foi nesta escola que o cantor canadiano 
Bryan Adams estudou entre os 9 e os 12 anos – de 

meados de 1966 a finais de 1970. A escola permaneceu 
aí até 1998, data em que se mudou para o Linhó, 
sendo atualmente conhecida por Carlucci American 
International School of Lisbon.
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QUINTA DO SALLES

Situada na zona da Outurela, em Carnaxide, a história 
conhecida da Quinta do Salles remonta ao século 
XVIII. Então, era designada por Quinta dos Cónegos 
por ser usada como convento e habitada por frades 
Lóios, embora a quinta já existisse anteriormente. Com 
a extinção das ordens religiosas, em 1934, a quinta 
foi vendida e deu lugar a uma exploração agrícola 
particular e residência da família Salles. No início do 
século XX, instalou-se no local uma pequena indústria 
de engarrafamento de águas, a empresa Águas de São 
Marçal que se tornou famosa na região de Lisboa pelas 
suas águas medicinais. A empresa servia-se da nascente 
– que ainda existe no local – para captar a água e 
posteriormente engarrafá-la. Mais tarde, haveria de se 
instalar ali uma fábrica de pirolitos – bebida gaseificada 
e açucarada com a característica de ter na tampa um 
berlinde que tinha de ser empurrado de forma a abrir 
a garrafa. A quinta passou então a ser conhecida 
como quinta de São Marçal. Posteriormente, o espaço 
pertenceu ao brigadeiro Lopo e ao Sr. João Batista 
Monteiro. Foi alvo de intervenções de requalificação 
sendo que, da antiga propriedade, subsistem alguns 
edifícios, um sistema de regra peculiar, poços, entre 
outros elementos. Na década de 80 do século XX, a 
quinta passou a estar sob a alçada da Câmara Municipal 
de Oeiras que no ano 2000 criou ali um centro de 
microempresas – gerido pela Fundação Marquês de 
Pombal – e um parque público. 
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AUDITÓRIO
RUY DE CARVALHO

O Centro Cívico de Carnaxide conta, desde 2004, com 
um importante espaço cultural. Trata-se do auditório 
Ruy de Carvalho, inaugurado a 29 de abril daquele 
ano, que além de um espaço que serve a Cultura, é 
também uma homenagem ao ator homónimo que 
esteve presente na sua inauguração. A primeira peça 
a subir à cena, após aquele momento, foi ‘A Educação 
de Rita’, protagonizada por Sofia Alves e Victor de 
Sousa. Desde então, já pisaram aquele palco nomes 
como o músico Sérgio Godinho, a atriz Rita Ribeiro, 
ou a banda Dead Combo. Entre os espetáculos ali 
apresentados contam-se uma peça de teatro de 
revista, ‘O Reviralho’, o Festival Internacional de 
Piano de Oeiras ou   tradicional concerto do Ano 
Novo da  Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. 
Este auditório é também um dos espaços que recebe o 
conhecido evento ‘Soam as Guitarras’, que decorre em 
vários locais do País. 
Com foyer e duas camarins, este equipamento conta 
com 288 lugares – divididos entre plateia e balcão -  
incluindo quatro lugares para pessoas com mobilidade 
condicionada.
Atualmente o espaço é gerido pela entidade Oeiras 
Viva, O espaço encontra-se apto para a realização 
de peças teatrais, recitais de piano, congressos, entre 
outros eventos.
Atualmente o espaço é gerido pela entidade Oeiras 
Viva, encontrando-se apto para a realização de peças 
teatrais, recitais de piano e congressos, entre outros 
eventos.

O Parque Desportivo Carlos Queiroz, localizado na 
área central de Outurela/Portela, em Carnaxide, foi 
inaugurado em junho de 2007, conta com uma lotação 
para cerca de 800 pessoas e é gerido pela empresa 
municipal Oeiras Viva.
Fazem parte integrante deste complexo desportivo 
um campo de futebol sintético com 4.982 metros 
quadrados e um pavilhão gimnodesportivo com 
1.127 metros quadrados, onde podem ser praticadas 
diversas modalidades desportivas.
Além do Futebol, o Parque Desportivo Carlos Queiroz 
permite também a prática de vários tipos de Ginástica 
(por exemplo, Aeróbica), Andebol, Badminton, 
Basquetebol, Boxe, Corfebol, Dança, Futsal, Ténis de 
Mesa e Voleibol.
O equipamento desportivo foi alvo de um processo 
de requalificação que envolveu a construção de novos 
balneários/vestiários e de infraestruturas de apoio, 
nomeadamente um posto médico dotado com acesso 
para ambulância.
Foi também recuperado o espaço público envolvente 
do Parque Desportivo, tendo sido criadas novas 
condições de circulação pedonal e rodoviária e 
estabelecidas também ligações fáceis e seguras com os 
bairros circundantes.

PARQUE DESPORTIVO
CARLOS QUEIROZ
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O aumento do tráfego mercantil da cidade de Lisboa, 
na época quinhentista, bem como o aumento do calado 
dos navios, evidenciaram a urgência de cartografar a 
Barra do Tejo. As mais antigas representações desta 
Barra pertencem a atlas holandeses e datam do séc. XVI. 
Estes registos ter-se-ão baseado em trabalhos anteriores 
de navegadores portugueses ou de estrangeiros ao 
serviço da coroa. A primeira referência à estrutura 
atualmente conhecida como ‘Farol da Mama’ surge no 
século XVII (1607) na ‘Planta de la Barra de Lisboa’, 
de Leonardo Torriani, engenheiro militar e arquiteto 
italiano radicado em Portugal. Provavelmente, o nome 
‘Farol da Mama’ deriva do facto de, na altura, aí se 
encontrar um edifício em forma de seio para assinalar 
a elevação que, desde tempos muito antigos marcava a 
rota de entrada na Barra do Tejo. Com efeito, localizado 
na Serra de Carnaxide a uma altitude de 145 metros, 
este farol é parte integrante do sistema de balizagem 
de um dos principais canais de navegação do Estuário 
do Tejo, o Canal da Barra Sul, cujo eixo é definido 
pelo enfiamento dos faróis de Gibalta e Esteiro com a 
‘marca da Mama Sul’. A sua definição enquanto farol 
tem sido alvo de algumas dúvidas, sendo também 
referido como marco (ou vértice) geodésico – por isso 
muitas vezes encontramo-lo nomeado de ‘marca da 
Mama’ ou ‘Mama Sul’. A sua definição mais concreta 
é a de um farol erigido junto a um marco geodésico - 
estruturas cilíndricas em formato cónico que marcam 
uma posição cartográfica exata - existente no local.
Até ao ano de 1995, este era um farol ‘cego’. Só então 
se tornou iluminado com a instalação de uma lanterna 

Tideland RL 355,  numa plataforma a 10 metros de 
altura. Como estrutura de apoio à navegação, o Farol 
da Mama passa, então, para a jurisdição da Autoridade 
Marítima Nacional, operacionalizada pela Direção de 
Faróis.
Com 15 metros de altura, este farol consiste numa 
infraestrutura de três pés pintada de branco  com 
listras vermelhas. Porém, esta não foi sempre a sua 
imagem. O crescimento urbano na zona envolvente 
obrigou à elevação da estrutura e à alteração da 
configuração do farol. Em outubro de 2010 o edifício 
foi intervencionado e aumentado tendo também sido 
substituído o equipamento luminoso. Foi também 
nessa altura que surgiram as famosas listras vermelhas 
que levam a que muitos se referiam ao Farol da Mama 
como o ‘foguetão de Carnaxide’, numa referência 
ao foguetão que surge no 16º livro das aventuras de 
Tintim ‘Objetivo Lua’, editado em 1953. As riscas 
vermelhas visam enquadrá-lo no registo visual da 
maioria dos assinalamentos marítimos (faróis, farolins, 
bóias, balizas) que apresentam cores, listras, formas ou 
padrões que permitem serem identificados facilmente 
ao longe.
Em 2013, o farol sofreu nova intervenção de forma 
a aumentar a sua intensidade luminosa para 400.00 
candelas por unidade. Atualmente está equipado com 
uma ótica de LED e tem um alcance luminoso de 21 
milhas náuticas. A nova instalação permite ainda a 
sincronização por GPS dos faróis da Gibalta, do Esteiro 
e da Mama e a monitorização via web do estado de 
funcionamento da sua lanterna. 

FAROL DA MAMA
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LINDA-A-PASTORA
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‘Ninha-a-Pastora’
LINDA-A-PASTORA

A localidade de Linda-a-Pastora está localizada no 
território coberto pela freguesia de Queijas, que 
integra, desde a nova reorganização administrativa 
de 2012/2013, a União das Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, no concelho de Oeiras. A povoação está 
implantada na encosta de uma serra virada a nascente, 
junto à margem direita do Rio Jamor e muito próximo 
da Autoestrada do Estoril (A5) e do Complexo 
Desportivo do Jamor. 
No que à Toponímia diz respeito, merece atenção 
uma referência feita na edição de Setembro de 
1849 da revista popular ‘Semanário de Litteratura e 
Industria’: “a pequena povoação que todos os nossos 
escritores denominam Ninha-à-Pastora e o povo por 
uso inveterado apelida de Linda-a-Pastora”. Uma 
substituição que pode estar relacionada com o desejo 
popular de evitar uma semelhança com a palavra 
castelhana ‘Niña’ (Menina).
Mais de meio século mais tarde, em agosto de 1910, 
Victor Ribeiro incluiu no artigo ‘Arredores Pittorescos 
de Lisboa’, publicado no ‘Magazine Mensal Illustrado 
Serões’, a seguinte observação: “A estas duas povoações 
chamavam os antigos ‘Ninha-a-Velha’ e ‘Ninha-a-
Pastora’, denominações tão poeticas e gentis como os 
belos logares a que eram dados. Só depois o vulgo os 
converteu em Linda-a-Velha e Linda-a-Pastora”, que 
vem reforçar a opinião anterior.    
Outra explicação defendida por interessados na 
matéria cita memórias paroquiais de Carnaxide 
(1758), nas quais são referidos os lugares ‘Ninha 

Pastora’ e ‘Ninha Velha’, na ‘Serra da Ninha’, ou Serra 
da Mina (em português arcaico). Segundo esta versão, 
em tempos houve duas minas na Serra de Carnaxide 
denominadas ‘Ninha Pastora’ e ‘Ninha Velha’, que 
acabaram por dar origem a lugares com o mesmo 
nome, hoje conhecidos como ‘Linda-a-Pastora’ e 
‘Linda-a-Velha’.

HISTÓRIA DE UMA BELA PASTORA

Circulam ainda outras versões sobre a origem dos 
topónimos que os relacionam com várias lendas em 
torno da beleza de uma Velha e de ‘Aninha-a-Pastora’. 
No que à segunda diz respeito, refere-se que outrora, 
lá muito no passado, uma jovem e linda pastora 
vivia sozinha, e sem ter casa, no vale do rio Jamor, 
acompanhada apenas pelo seu rebanho de ovelhas. 
Certo dia, a tranquilidade do local foi interrompida 
pelo ruído de uma cavalgada, causada pela passagem 
de um rei ou cavaleiro (de acordo com as versões) 
acompanhado pelo seu séquito. 
Extasiado com a beleza e simplicidade da linda 
pastora, o monarca inteirou-se da situação da jovem 
e, condoído com o que ouviu, ordenou a um dos seus 
criados que a enroupasse condignamente, dizendo 
‘Aninha a pastora’. O rei deu ainda instruções para 
construírem uma casa para a bela jovem, onde ela 
pudesse abrigar-se condignamente. E terá sido esta 
construção a fazer nascer a povoação, que veio a ficar 
conhecida como ‘Ninha Pastora’ e, mais tarde, ‘Linda-
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a-Pastora’. Conta-se ainda que os protagonistas da 
história acabaram por casar e ser felizes.
Lendas aparte, os mais antigos registos arqueológicos 
encontrados no sítio de Linda-a-Pastora, descoberto 
por Abílio Roseira em 1928, datam do Paleolítico 
e Mesolítico. A situação geográfica privilegiada e 
características físicas atrativas contribuíram para 
que a região assegurasse o suporte adequado para o 
desenvolvimento das atividades humanas que levaram 
à sua ocupação desde a Pré-História, nomeadamente 
a Agricultura e a Pastorícia.
Estas duas atividades vieram a perdurar no tempo. Em 
meados do século XIX, um levantamento eclesiástico 
referia-se ao rio do Jamor como o ‘Rio das Lavadeiras’, 
sublinhando que este curso de água deixou uma 
‘herança de lavoura’, “serpenteando as viçosas hortas e 
os verdejantes pomares”. Entretanto, estas lavadeiras, 
quando iam entregar a roupa lavada e recolher trouxas 
de roupa suja, aproveitavam e vendiam produtos da 
terra aos seus clientes de Lisboa.

A CASA DO POETA E TEMPLOS RELIGIOSOS

A Casa Cesário Verde (1855-1886), onde o poeta 
passou grande parte da sua curta existência e escreveu 
muitas das suas obras, é um dos principais motivos de 
interesse no que diz respeito ao património edificado 
de Linda-a-Pastora. O imóvel, instalado na Quinta de 
São Domingos, foi alvo de um incêndio em 1919, que 
o destruiu parcialmente, bem como escritos e livros 

daquele que é conhecido como um dos precursores do 
Modernismo em Portugal, que morreu com apenas 31 
anos, vítima de tuberculose.
No domínio do património religioso, o destaque 
principal vai para o Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha, no vale do Jamor, junto à A5. 
Este local de romagem no passado chegou a ombrear 
com outros grandes santuários do País, como Fátima, 
Braga ou o Sameiro, acabando por perder esse fulgor 
de outros tempos. Contudo, não está apagada a chama 
de devoção e fé que continua a atrair fiéis seguidores, 
os principais dos quais integram a Irmandade de 
Nossa Senhora da Conceição da Rocha.
O projeto do templo, construído entre 1830 e 1892, 
é da autoria do arquiteto José da Costa Sequeira. 
Na cerimónia de inauguração, ocorrida em 1893, 
marcou presença a rainha D. Amélia e os príncipes 
D. Luís Filipe e D. Manuel, bem como Hintze Ribeiro, 
Presidente do Conselho, entre outras figuras de relevo. 
A história deste sítio remonta a 31 de maio de 1822, 
quando um grupo de jovens encontrou uma imagem 
da Virgem Maria numa gruta existente por debaixo do 
templo, na margem do rio Jamor.
Ainda no domínio religioso, Linda-a-Pastora tem 
em São João Baptista o seu santo padroeiro, muito 
bem representado na Capela com o seu nome, que 
merece uma das referências mais antigas a propósito 
da localidade. De acordo com a obra ‘Os Primeiros 
Trabalhos Literários’ (1886), do padre Figueira, este 
templo foi totalmente renovado em 1639, devido ao 
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estado em que se encontrava, a necessitar de obras, 
uma referência que atesta bem da sua antiguidade.
Obras que voltam a ocorrer na atualidade, com a 
Câmara Municipal de Oeiras a financiar trabalhos de 
restauro e de conservação a executar na Capela, cuja 
data de construção permanece incerta, acreditando-

se poder ter ocorrido no século XVI. No interior do 
templo, que ganhou o estatuto de Imóvel de Valor 
Concelhio em 2004, merecem referência os lambris 
de azulejos polícromos, o pequeno coro e o altar 
dedicado a São João Baptista.

HOMENAGEM À ‘IRMÃ DOS POBRES’

Outro dos locais que merece referência em Linda-
a-Pastora é o Monumento de homenagem à Madre 
Maria Clara do Menino Jesus (1843-1899), cujo nome 
de batismo era Libânia do Carmo Galvão Mexia de 
Moura Telles e Albuquerque, uma das fundadoras, 
em meados do século XIX, da Congregação das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição 
instalada na localidade, cuja obra social é reconhecida.
Esta religiosa, que dedicou a sua vida à caridade, 
criou uma obra social que abriu muitas casas de 
acolhimento e assistência para pobres e necessitados 
em Portugal, que perdura até hoje, tendo enviado 
irmãs para Angola, Índia, Guiné e Cabo Verde para 
ajudar a espalhar a sua causa. A Madre Maria Clara, 
conhecida como a ‘Irmã dos Pobres’, acabou por ser 
beatificada em 2011. O seu corpo repousa atualmente 
na Cripta da Capela da Casa-Mãe da congregação, em 
Linda-a-Pastora.
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Nª Srª DA ROCHA

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Rocha, 
no vale do Jamor, em Linda-a-Pastora, está a pouco 
mais de um ano de festejar uma data muito importante 
na sua História. A 31 de maio de 2022, assinalará o 
segundo centenário sobre a aparição de uma imagem 
de Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Portugal 
numa gruta junto ao rio Jamor. 
A História deste local de eleição, que já ombreou no 
passado com outros grandes santuários portugueses, 
como Fátima, Braga e Sameiro como destino de 
romagem de milhares de fiéis, começou a 28 de maio 
de 1822, quando um grupo de rapazes que brincava 
na margem direita do rio Jamor, na altura um canal 
navegável, perseguia um coelho que se refugiu num 
buraco. 
Ao tentarem desobstruir o buraco, os jovens acabaram 
por descobrir uma gruta onde encontraram ossadas 
humanas. Após a remoção destas, o local foi selado 
durante três dias. Foi a 31 de maio que, ao entrarem 
na gruta, as autoridades descobriram uma passagem 
para uma segunda galeria, onde depararam com uma 
pequena imagem em terracota reconhecida como 
sendo de Nossa Senhora da Conceição. 
Ao nome da Santa Padroeira de Portugal, o povo 
acrescentou a referência ‘da Rocha’ como forma de 
associação ao local, ‘Casal da Rocha’, onde a imagem, 
com cerca de dez centímetros de altura, tinha sido 
encontrada coberta com um manto de seda já 
apodrecido. A descoberta foi rapidamente divulgada, 
o que atraiu muita gente ao local para ver a Gruta da 

Aparição e prestar culto à imagem encontrada.
“Na Rocha, formou-se a lenda do aparecimento de uma 

SANTUÁRIO



26

imagem numa pequena gruta, que alli se encontrava, 
correndo logo a beata tradição de milagre. Foram uns 
rapazitos, que em 1822 por alli corriam em perseguição 
de uns coelhos, os que fizeram o achado da imagem, 
origem das milagrosas e crendeiras lendas”, assinala o 
autor de um artigo publicado na edição de Agosto de 
1910 do ‘Magazine Mensal Illustrado Serões’.
Com as lutas pela Implantação da República (5 de 
outubro de 1910) a decorrerem e o fim da Monarquia 
próximo do desfecho que mudou o regime, Victor 
Ribeiro, autor do artigo intitulado ‘Arredores 
Pittorescos de Lisboa’, refere ainda que: “O Clero 
ganancioso chamou logo a devota imagem para a Sé, 
na mira de attrair a romaria e as esmolas dos fieis, 
conseguindo que a gruta fosse tapada a pedra e cal”.
Mais à frente, o autor do artigo refere que “O espirito de 
D. Pedro V, propenso a estas devoções de fé catholica, 
prometteu logo reconduzir para alli a imagem raptada 
pela clerezia da Sé”, acrescentando que o rei “não 
poude cumprir, porque a morte ceifou precocemente” 
a sua existência “tão promettedora para os destinos da 
nação”, sendo necessário esperar que “o poeta Thomaz 
Ribeiro” promovesse a edificação do santuário.

REGRESSO A ‘CASA’ 71 ANOS DEPOIS

Segundo os registos da época, terá sido o rei D. João 
VI (1767-1826), com a justificação de que o lugar 
não reunia as condições necessárias para prestar um 
culto digno, que mandou trasladar a imagem para 

a Sé Patriarcal de Lisboa, em agosto de 1822, onde 
acabou por se manter até 20 de agosto de 1883, até 
ser novamente trasladada, desta vez para a Igreja 
Paroquial de São Romão de Carnaxide.
Foi preciso aguardar até maio de 1893 para que a 
imagem pudesse regressar definitivamente ao local 
onde tinha sido encontrada, após ter sido concluída 
a construção do Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha, instalado directamente por cima 
da Gruta da Aparição, onde a imagem foi encontrada 
em maio de 1822.
O templo, propriedade da Irmandade de Nossa 
Senhora da Conceição da Rocha, é da autoria do 
arquitecto José da Costa Sequeira e foi construído 
entre 1830 e 1892. A cerimónia de inauguração, 
em 1893, teve a presença da rainha D. Amélia e dos 
príncipes D. Luís Filipe e D. Manuel, bem como de 
Hintze Ribeiro, Presidente do Conselho, entre outras 
figuras de relevo. 
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MUSEU DO SANTUÁRIO

Parecem bonecas, mas são muito mais do que isso. 
Quem visita o Santuário de Nossa Senhora da Conceição 
da Rocha, em Linda-a-Pastora, e tem possibilidade 
de visitar o pequeno museu improvisado que existe 
no primeiro andar do edifício fica surpreendido com 
uma coleção de figuras de pequenas proporções, na 
realidade réplicas da imagem encontrada em 1822 
numa gruta junto ao rio Jamor, debaixo do Santuário, 
e que rapidamente deu origem a um culto que perdeu 
o fulgor de outros tempos, mas que ainda perdura. 
Neste espaço de reduzidas dimensões estão guardadas 
algumas das inúmeras dádivas feitas à Imagem de 
Nossa Senhora da Conceição da Rocha, que se encontra 
exposta numa peanha instalada junto ao altar-mor 
do Santuário. Destaca-se neste espólio uma coleção 
de mais de uma centena de mantos, réplicas daquele 
que foi encontrado na imagem original descoberta no 
interior da Gruta da Aparição, oferecidos por noivas 
que casaram na igreja do Santuário, alguns dos quais 
bordados por princesas e infantas de Portugal.
Além destas peças únicas, o espólio do museu 
improvisado nas instalações do Santuário, cujo 
património é gerido pela Irmandade de Nossa Senhora 
da Conceição da Rocha, uma associação pública de fiéis 
católicos fundada em 1893, apostada em promover o 
culto da Sagrada Eucaristia e da Nossa Senhora da 
Conceição, inclui também imagens e castiçais em talha 
dourada, coroas, paramentos antigos e outras alfaias 
litúrgicas. É desejo da Irmandade a criação de um 
espaço museológico adequado para expor todas estas 
peças. 

Faz ainda parte do património guardado no edifício 
principal do Santuário, cuja cerimónia de inauguração 
ocorreu a 28 de maio de 1893 com a presença de altas 
individualidades civis e religiosas, um magnífico lustre 
em cristal da Boémia instalado na nave central da 
Igreja, cujo altar-mor se encontra situado diretamente 
por cima da gruta onde foi encontrada a imagem da 
Virgem. Em 19 de março de 2004, foi publicado em 
‘Diário da República’ o edital com a classificação do 
Santuário como Imóvel de Valor Concelhio.
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JARDIM TOMÁS RIBEIRO

Tomás António Ribeiro Ferreira (1831-1901) é um 
nome que está muito presente em torno da construção 
do Santuário de Nossa Senhora da Conceição da 
Rocha, em Linda-a-Pastora, de que era um devoto 
seguidor. O advogado, poeta, escritor e jornalista, 
que atingiu uma posição de grande influência na vida 
política portuguesa, que o levou a integrar vários 
elencos governamentais, marca uma presença de 
destaque nesta obra religiosa inaugurada em 1893 
com pompa e circunstância.
Logo ao lado do Santuário, a Av. Tomás Ribeiro 
(Thomaz Ribeiro, à época) é disso um exemplo. Bem 
próximo da entrada para o parque do templo religioso, 
encontra-se a Ponte da Nossa Senhora da Rocha, que 
assegura a ligação rodoviária entre Linda-a-Pastora 
e Carnaxide. A meio da travessia sobre o rio Jamor, 
foi colocada uma placa com uma singela homenagem 
àquele que foi Ministro das Obras Públicas entre 
novembro de 1885 e fevereiro de 1886 e entre outubro 
de 1890 e maio de 1891.
“Sendo Ministro das Obras Públicas o Conselheiro 
Thomaz A. Ribeiro Ferreira se construiu esta estrada 
no anno de 1885”, assinala a placa em pedra, colocada 
bem próximo da entrada para o Santuário, no parque 
do qual conta com outra homenagem, datada de 
Maio de 1972, prestada pela Câmara de Oeiras e pela 
Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Rocha, 
na forma de um busto, na base no qual pode ler-se: 
“Ao grão Thomaz Ribeiro Poeta e Conselheiro E deste 

Santuário O principal obreiro”.
Órfã da imagem de Nossa Senhora da Conceição da 
Rocha, que tinha sido transferida para a Sé Patriarcal 
de Lisboa em agosto de 1822, três meses depois de ter 
sido encontrada na Gruta da Aparição, a mando do 
rei D. João VI, a população de Linda-a-Pastora acabou 
por contar com a preciosa ajuda de Tomás Ribeiro 
para reaver a milagrosa imagem de Nossa Senhora, 
que regressou finalmente a ‘casa’ volvidos 71 anos, 
depois de uma passagem por Carnaxide. 

RESPONSÁVEL PELO REGRESSO DA IMAGEM

Foi Tomás Ribeiro, homem de fé vincada e com notória 
influência na vida pública, que, ao passar umas férias 
de Verão em Carnaxide, tomou conhecimento da 
tristeza em que vivia o povo por lhe terem tirado a 
Imagem de Nossa Senhora descoberta a 31 de maio de 
1822. Foi a sua influência e esforços que conseguiram 
que a pequena Imagem da Virgem fosse devolvida 
ao povo. Depois do resgate da capital, em 1883, foi 
preciso aguardar mais dez anos para o Santuário ficar 
concluído e poder recebê-la.
Para conseguir assegurar a construção do templo 
mariano na localidade de Linda-a-Pastora e o regresso 
da Imagem a ‘casa’, Tomás Ribeiro contou com o 
apoio do rei D. Luís I (1838-1889), também ele um 
fiel defensor desta causa, que acabou por fundar e 
ser o juiz da primeira Irmandade de Nossa Senhora 
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da Conceição da Rocha, da qual também o poeta e 
político acabou por fazer parte. 
Natural de Parada de Gonta (Tondela, Viseu), Tomás 
Ribeiro, foi um membro destacado do Partido 
Regenerador e um orador fluente nas câmaras de 
Deputados e dos Pares do Reino. Além de deputado 
e Ministro das Obras Públicas, também exerceu os 
cargos de ministro do Reino, ministro dos Negócios 
Eclesiásticos e da Justiça, ministro da Marinha, 
Governador-Civil dos distritos do Porto e de Bragança, 
secretário-geral do Governo da Índia Portuguesa e 
embaixador de Portugal no Brasil. Em 1882, adquiriu 
o palacete da Quinta da Casa Branca, em Carnaxide, 
onde viveu e recebeu o rei D. Luís I. 
No domínio da Cultura, desenvolveu um papel notável 
como historiador, crítico, poeta, escritor e autor de 
peças de Teatro, algumas das quais representadas 
no Teatro D. Maria II. Foi sócio da Academia das 
Ciências de Lisboa e mereceu também destaque o seu 
desempenho como jornalista, carreira durante a qual 
fundou os semanários ‘República’, ‘O Imparcial’ e ‘A 
Opinião’ e colaborou em inúmeras outras publicações, 
entre as quais ‘Artes e Letras’, ‘Mensageiro’, ‘Gazeta 
Comercial’ e ‘Revista Contemporânea’. Entre as muitas 
obras que assinou, contam-se: ‘O Mensageiro de Fez’, 
‘Dom Jaime’, ‘Delfina do Mal’ e ‘A Mãe do Enjeitado’.
À Senhora da Rocha dedicou vários escritos. Aqui 
fica o excerto de um deles, publicado em 1898: “A 
Rocha vive entre os meus amores. Esta devoção que 
se esconde aqui no fundo desta concha florida e 
esmaltada, na sua ermida singela e cariciosa com a 
sua fonte cristalina, a sua gruta misteriosa, o seu rio 

murmuro e transparente, o seu jardim que ajudei a 
cultivar, onde tantas vezes passeei, longe do bulício 
das multidões, conversando com o jardineiro e com as 
flores, sondando os segredos daquele morto guardado 
pela Imagem da Virgem-Mãe, longe d’olhos que não 
espreitassem rindo, levo eu no coração... À Senhora da 
Rocha consagro estes versos”.
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CAPELA S. JOÃO BATISTA

Desconhece-se ao certo a data da construção da Igreja 
de São João Batista, em Linda-a-Pastora, freguesia de 
Queijas. Porém, segundo referências do séc. XVIII, 
na altura “o estado da Capela era já tal, que precisou 
de ser totalmente renovada” . Isto, leva a crer que a 
sua existência seria bastante anterior, possivelmente 
do século XVI. De estilo barroco, o edifício apresenta 
alguns pormenores arquitetónicos muito antigos, 
como o lajedo da entrada. O templo, de linhas 
simples, tem na fachada um frontão triangular e uma 
torre sineira. No interior destacam-se os lambris de 
azulejos policromados e o altar dedicado a São João 
Batista, padroeiro desta localidade da freguesia. 
Com a instauração da República, em 1910, foi 
proibido qualquer tipo de culto neste templo, tendo 
permanecido vários anos ao abandono. A certa altura, 
os bombeiros locais ocuparam este espaço religioso, 
fazendo dele uma arrecadação de parte do seu material, 
sobretudo, o já fora de uso. No ano de 1933, foi 
registado predialmente passando a ser património da 
Junta de Freguesia de Carnaxide. Durante vários anos, 
os párocos Padre Francisco Costa e o Padre Manuel 
Martins tentaram que este imóvel fosse entregue à 
sua anterior detentora, a Paróquia de Carnaxide. Isto 
foi finalmente conseguido a 20 de abril de 1990. No 
dia 25 de janeiro de 1999, no Cartório Notarial de 

Algés, com a presença do Padre José Jorge de Sousa 
Alves - pároco de Carnaxide – e do Padre José Correia 
Gonçalves - pároco de Queijas - foi lavrada escritura 
de doação da Capela Pública de São João Baptista de 
Linda-a-Pastora para a Paróquia de Queijas. 
Esta igreja celebra todos os anos, no dia 8 de setembro, 
a festa da Natividade de Nossa Senhora, invocando 
Maria como a Senhora da Luz.
No âmbito da uma estratégia de preservação e 
valorização do património edificado, o município de 
Oeiras aprovou recentemente o financiamento das 
obras de restauro e restauração desta capela que é 
reconhecida no Plano de Salvaguarda do Património 
Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras.
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MADRE MARIA CLARA

A Irmã Maria Clara nasceu a 15 de junho de 1843 no 
seio de uma família nobre, na Quinta do Bosque, na 
Amadora. Foi batizada de Libânia do Carmo Galvão 
Mexia de Moura Telles e Albuquerque e com apenas 13 
anos perdeu a sua mãe, vítima de cólera morbus, e um 
ano depois, perdeu o seu pai, vítima de febre amarela. 
Em Outubro de 1957 entrou no Asilo Real da Ajuda - 
destinado às órfãs de famílias nobres - dirigido pelas 
Filhas da Caridade Francesas (Irmãs de São Vicente 
de Paulo). Volvidos perto de cinco anos, acabou por 
ser expulsa daquele internato, tendo sido acolhida no 
palácio dos Marqueses de Valada, onde viveu outros 
cinco anos  continuando a sua preparação para a 
integração no seu meio social – a nobreza. Porém, 
nunca se sentiu enquadrada naquele estilo de vida 
luxuoso e procurou entregar-se totalmente ao serviço 
dos mais necessitados. Assim, em 1867, recolheu-se 
como pensionista na Casa de S. Patrício, junto das 
Irmãs Capuchinhas, orientadas pelo Padre Raimundo 
dos Anjos Beirão. Foi neste local que, no ano de 1869, 
recebeu o hábito de Capuchinha de Nossa Senhora 
da Conceição e tomou o nome de Irmã Maria Clara 
do Menino Jesus (haveria de ficar também conhecida 
como “irmã dos pobres”). Um ano depois, foi enviada 
para a cidade de Calais, em França, onde integrou 
o Convento de Nossa Senhora das Sete Dores, para 
aí fazer o Noviciado e, posteriormente, fundar em 
Portugal uma nova Congregação. Foi em França, 
no dia 14 de abril de 1871, que professou, tendo 
regressado a Portugal no dia 1 de maio. No dia 3 desse 

mês fundou a primeira Comunidade, em São Patrício, 
Lisboa e, cinco anos depois, a Congregação das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição 
seria aprovada pela Santa Sé. Ao longo de 28 anos, a 
Congregação recebeu cerca de 1000 irmãs e tornou-
se pioneira da ação social no país, fundando mais de 
142 obras, distribuídas por hospitais, enfermagem 
ao domicílio, creches, escolas, colégios, assistência a 
crianças e idosos, entre outras. Esta ação acabaria por 
se entender também a outros países nomeadamente 
Angola, Índia, Guiné e Cabo Verde. Depois de uma 
vida dedicada à caridade Madre Maria Clara faleceu 
no Convento das Trinas, em Lisboa, a 1 de dezembro 
de 1899. Três dias depois foi sepultada no cemitério 
dos Prazeres, num funeral que foi acompanhado 
por uma multidão de fiéis que reconheciam a sua 
santidade. Em 1954 foi transladada para o Convento 
de Santo António, em Caminha e desde 1988 
que repousa na cripta da Capela da Casa-Mãe da 
Congregação, em Linda-a-Pastora, Patriarcado de 
Lisboa, onde acorrem inúmeros devotos a implorar a 
sua intercessão junto de Deus. 
No dia 21 de maio de 2011, Madre Maria Clara foi 
beatificada no Estádio do Restelo.
A Câmara Municipal de Oeiras, atendendo à 
importância do trabalho desenvolvido por esta 
Congregação no concelho e na freguesia de Carnaxide 
e Queijas, decidiu homenageá-la , em 1999, com a 
edificação de uma estátua da sua fundadora, Madre 
Maria Clara, erigida na encosta de Linda-a-Pastora. 
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ASSOCIAÇÃO OIKOS

Uma importante organização cuja sede está instalada 
em Linda-a-Pastora, mais concretamente no número 
37 da Rua Visconde Moreira de Rey, é a Oikos – 
Cooperação e Desenvolvimento, uma associação sem 
fins lucrativos, que internacionalmente é reconhecida 
sob a designação de Organização Não-Governamental 
para o Desenvolvimento (ONGD ou INGO, na sigla 
em inglês). Fundada em Portugal em 23 de fevereiro 
de 1988, a Oikos desenvolve a sua ação junto das 
comunidades de regiões e países mais pobres e 
vulneráveis, independentemente da sua origem 
étnica, língua, religião ou geografia, com o objetivo 
de promover o desenvolvimento humano de forma 
equitativa e sustentável à escala local e global, com vista 
a erradicar a pobreza extrema e a injustiça causada 
pelas assimetrias económicas. Atuando em várias áreas, 
que vão desde a Emergência ao Desenvolvimento, 
passando pela Educação, Mobilização Social, Vida 
Sustentável, Cidadania Global e Influência Pública, a 
Oikos tem marcado presença desde a sua fundação nos 
cinco continentes. Na lista de países onde desenvolveu 
projetos, constam: Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Guiné-Bissau, Haiti, Indonésia, Panamá, 
Uruguai e Timor-Leste. Para conseguir atingir os seus 
propósitos, a Oikos tem vindo a trabalhar com inúmeros 
parceiros às escalas global, regional e local, incluindo 
na sua rede de parcerias cidadãos, entidades públicas e 
entidades privadas. Entre os financiadores da atividade 
da associação, contam-se a Comissão Europeia e o 
Instituto Camões da Cooperação e da Língua, ligado 
ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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MINA E CHAFARIZ

A vila de Linda-a-Pastora tem uma mina de água 
situada na Avenida Tomás Ribeiro, em frente ao 
Hotel Amazónia, que alimenta o Chafariz de Linda-
a-Pastora, localizado ali bem perto, na Rua Manuel 
Pereira de Azevedo, bem próximo da Igreja de S. João 
Baptista.
A Mina de Linda-a-Pastora, como é chamada, foi, 
juntamente com o Chafariz homónimo, alvo da 
abertura de um procedimento administrativo, em 2014, 
com vista à eventual classificação como Monumento 
de Interesse Municipal e consequente proteção.
As localidades de Queijas e Linda-a-Pastora são ricas 
em aquíferos. Os solos basálticos da região retêm a 
água em toalhas pouco profundas, facilitando a sua 
captação. O abastecimento destas populações foi 
assegurado durante séculos por várias minas.
A galeria da mina de Queijas terá sido criada durante 
a segunda metade do século XVIII, quando foram 
construídas na região várias obras públicas para 
melhorar o abastecimento de água às populações. Os 
aquedutos de Carnaxide e das Francesas são desta 
época.

VISITAS ORGANIZADAS
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS

Com cerca de 80 metros de extensão, a galeria da mina 
tem uma altura que varia entre 1,5 metros e 2,5 metros. 
Podem observar-se estalactites e um pequeno lago no 
interior. Durante muito tempo, esta foi a única fonte de 

abastecimento de água disponível na localidade.
A galeria que leva à nascente de água pode ser visitada, 
encontrando-se eletrificada para o efeito. Mais 
informações sobre as visitas, que estão condicionadas 
a pequenos grupos, podem ser solicitadas junto dos 
serviços da União das Freguesias de Carnaxide e 
Queijas.    
A água proveniente da nascente recolhida através da 
galeria da mina era canalizada para o chafariz situado 
mais abaixo, onde a população se abastecia e dava de 
beber aos animais. Por ter propriedades especiais, era 
igualmente utilizada para regar os campos em redor.
Não é conhecida a data certa da construção do 
Chafariz de Linda-a-Pastora. Sabe-se, contudo, 
que foi restaurado no século XX, apresentando-se 
atualmente como um tanque retangular com duas 
bicas enquadrado por dois pilares e decorado com um 
painel de azulejos azuis e brancos.
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CESÁRIO VERDE

Cesário Verde (1855-1886) viveu a sua infância na 
casa da família, em Linda-a-Pastora, onde se refugiou 
para dar largas à paixão da sua vida: escrever Poesia. 
Foi nesta povoação que integra o território da União 
de Freguesias das Carnaxide e Queijas, que o poeta, 
precursor do Modernismo e um opositor ao lirismo 
tradicional reinante até então, escreveu muitas das 
suas principais obras sentado a uma secretária que 
pertenceu a Almeida Garrett.
Corria o ano de 1797 quando João Baptista Verde, tio-
avô do poeta, e o seu irmão António José Verde, avô 
de Cesário, adquiriram a Quinta de São Domingos, 
no Vale do Jamor, a um padre. A casa de família 
foi apetrechada e decorada com objetos de valor, 
nomeadamente mobiliário de ‘boa linhagem’ (referem 
as crónicas), telas de mestres da pintura com paisagens 
idílicas, desenhos do pintor António Domingos de 
Sequeira, livros, muitos, manuscritos, retratos e outras 
recordações.  
Foi nesta quinta de Linda-a-Pastora que a família do 
poeta se refugiou quando a cólera assolou Lisboa em 
1856, contando beneficiar dos ares sadios da região 
contra o avanço da doença. A paisagem em redor 
foi sempre uma fonte de inspiração para Cesário 
Verde nos seus poemas. Em 1919, um incêndio que 
destruiu uma ala da casa queimou os livros do poeta, 
desenhos de António Domingos de Sequeira e muitas 
obras bibliográficas e artísticas reunidas ao longo dos 
anos pela família. No final da vida, Cesário Verde 
acabaria por morrer numa outra casa, onde tinha a 

sua residência, no Largo de São Sebastião (Lumiar), 
em Lisboa. O calendário marcava o dia de 19 de julho 
1886 e o poeta natural de Caneças contava apenas 31 
anos. Foi vítima de tuberculose, doença de que padecia 
desde 1877. Este edifício, construído no século XIX, foi 
classificado em 1997 no âmbito do Conjunto do Paço 
do Lumiar. Na fachada ostenta uma placa a assinalar o 
primeiro centenário da morte do poeta.
Entre os poemas assinados por Cesário Verde, 
figuram ‘O Sentimento dum Ocidental’, ‘Nós’, ‘Num 
Bairro Moderno’, ‘De Tarde’, ‘A Débil’, ‘Cristalizações’, 
‘Contrariedades’, ‘De Tarde’ e outros, integrados na sua 
única obra póstuma, intitulada ‘O Livro de Cesário 
Verde’, uma coletânea de poemas editada após a sua 
morte, em 1887. Vinte e sete anos mais tarde, outro 
grande poeta português, Fernando Pessoa (1888-1935), 
figura central do Modernismo português, haveria de se 
referir a ele como ‘Mestre’ e refletir esta influência na 
sua obra poética.
“Ah o crepúsculo, o cair da noite, o acender das luzes 
nas grandes cidades / E a mão de mistério que abafa o 
bulício, / E o cansaço de tudo em nós que nos corrompe 
/ Para uma sensação exata e precisa e ativa da Vida! / 
Cada rua é um canal de uma Veneza de tédios / E que 
misterioso o fundo unânime das ruas, / Das ruas ao cair 
da noite, ó Cesário Verde, ó Mestre, / Ó do ‘Sentimento 
de um Ocidental’!”, escreveu Pessoa a abrir o segundo 
dos seus ‘Dois excertos de odes (Fins de duas odes, 
naturalmente)’, assinados com o heterónimo Álvaro de 
Campos, em 30 de junho de 1914.
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A PASTORA

A presença da jovem e bela Pastora, que alimentou 
lendas ao longo dos séculos, inspirou grandes homens 
das Letras, foi musa de artistas e cativou o coração dos 
populares, nunca foi esquecida na pequena localidade 
de Linda-a-Pastora, que sempre lhe prestou a justa 
homenagem. 
Na Avenida Tomás Ribeiro, uma das principais 
artérias rodoviárias que atravessa a povoação, junto ao 
quartel dos Bombeiros Voluntários, pode admirar-se 
um Chafariz decorado com azulejos azuis e brancos 
que retrata a figura da Pastora acompanhada pelo seu 
rebanho.  
Mais recentemente, a 6 de novembro de 2009, no 
âmbito das comemorações dos 250 anos do Município 
de Oeiras, foi inaugurado um conjunto escultório, 
denominado ‘Linda a Pastora’, da autoria da escultora 
Aida de Sousa Dias, numa das zonas altas da localidade.
Esta obra, instalada num pequeno ajardinado, junto 
à Escola Básica Cesário Verde, entre as ruas Almada 
Negreiros e Cesário Verde, é composto por uma 
pastora, em betão revestido a pedra, com ovelhas e um 
carneiro junto dela, esculpidos em pedra maciça e com 
os pés em bronze.
Para a realização deste conjunto escultório, Aida de 
Sousa Dias inspirou-se numa lenda incluída no livro 
‘Romanceiro’, escrito por Almeida Garrett (1799-
1854), que lhe terá sido contada por uma lavadeira 
de nome Francisca, durante um Verão passado pelo 
escritor em Linda-a-Pastora.
A lenda narrada pelo precursor do Romantismo em 

Portugal começa assim: “– Linda pastorinha, que fazeis 
aqui? – Procuro o meu gado que por aí perdi. – Tão 
gentil senhora a guardar o gado! – Senhor, já nascemos 
para esse fado. – Por estas montanhas em tão grande 
p’rigo! Diga me, ó menina, se quer vir comigo.”
Também Jorge Verde, irmão de Cesário Verde, precursor 
do Modernismo em Portugal, foi influenciado pela 
figura da bela Pastora, a quem dedicou um poema: 
“Há na Terra uma Pastora / Que está sempre olhando 
o mar, / Não é morena nem loira / E é branca como o 
luar. / Chamamos linda a pastora / Que os dias passa 
a cismar / Numa encosta encantadora / Que de longe 
olha p’ ra o mar.”
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‘QUEJAS’
QUEIJAS

A povoação de Queijas foi no passado conhecida 
por ‘Quejas’, um nome que se acredita poder estar 
relacionado com os povos pré-romanos. No entanto, 
não existem certezas quanto à verdadeira génese deste 
topónimo, nem referências históricas que permitam 
determinar desde quando existe, podendo ter uma 
origem muito antiga.
A sustentar esta ideia, o facto de terem sido encontrados 
achados arqueológicos datados do Paleolítico Inferior. 
Na zona de Queijas foram também descobertos 
vestígios de antigas civilizações, nomeadamente da 
Idade do Bronze e da Idade do Ferro. A abundância 
de caça e a produção de cereais são apontados como 
fatores de atração.
Segundo um arrolamento paroquial, em 1865 este 
povoado rural tinha registados 35 fogos e uma população 
de 148 habitantes, que se dedicavam essencialmente à 
lavoura, sobretudo o cultivo de cereais, e à pastorícia, 
atividades que beneficiavam das excelentes condições 
naturais relativas à qualidade dos solos. 
De acordo com os registos da altura, os produtos 
produzidos em Queijas serviam para abastecer uma 
parte substancial da região de Lisboa. Apesar de não 
haver uma ligação confirmada, há quem defenda que o 
topónimo ‘Queijas’ possa ter origem nas queijarias que 
terão existido na povoação.
Esta eventualidade, que permitiria encontrar uma 
explicação para o nome, não foi confirmada pelo 

levantamento de dados realizada em 1865, no qual não 
consta existir a profissão de queijeiro na localidade, pelo 
menos de forma relevante, mas apenas as atividades de 
lavrador e restantes trabalhadores da terra, bem como 
um pastor.

PRODUÇÃO DE CEREAIS
 E MOINHOS DE VENTO

A produção de culturas cerealíferas na região manteve-
se até ao início do século XX. Ainda hoje, são visíveis 
cerca de uma dezena de moinhos de vento dispersos na 
zona de Queijas, alguns dos quais foram recuperados 
pelos seus proprietários permanecendo como uma 
memória viva desses tempos. A profissão de moleiro 
estava, pois, também representada.
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O que também está confirmado é que, em meados 
do século XX, existiam rebanhos na zona e que as 
populações das localidades mais próximas eram 
abastecidas com o leite produzido em Queijas, que 
acabou por ganhar o estatuto de Vila já no início do 
atual século, mais propriamente em 12 de julho de 
2001.
A antiga freguesia de Queijas foi oficialmente criada 
em 11 de junho de 1993, com base na reorganização 
administrativa operada nesse ano, que determinou 
o desdobramento de Carnaxide em cinco novas 
freguesias. A saber: Carnaxide, Algés, Cruz-Quebrada/
Dafundo, Linda-a-Velha e Queijas.
Com base nos dados apurados no mais recente Censo 
realizado em Portugal, em 2011, a freguesia de Queijas 
contabilizava um total de 10.377 habitantes distribuídos 
por um território com uma área de 2,27 quilómetros 
quadrados, com uma densidade populacional de 4,57 
habitantes por quilómetro quadrado. 
Entretanto, na sequência de uma nova reorganização 
administrativa, ocorrida em 2012/2013, a freguesia 
acabou por ser extinta e integrada na União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, que conta, de acordo 
com o Censo de 2011, com uma população de 36.288 
habitantes e uma área de 8,81 quilómetros quadrados.
Em termos territoriais, a freguesia de Queijas faz 
fronteira com Barcarena (Norte e Oeste), Caxias 
(Sudoeste), Cruz Quebrada-Dafundo (Sul), Linda-a-
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Velha (Sudeste) e Carnaxide (Nordeste), integrando o 
núcleo urbano de Linda-a-Pastora, uma povoação com 
uma existência igualmente antiga.

CASA DE REI E TANQUE DAS LAVADEIRAS

No património edificado de Queijas, merece destaque 
a Casa de D. Miguel ou Vila Cacilda, como ficou 
conhecida mais tarde, um edifício de dois pisos 
construído no século XVIII. Terá sido utilizado como 
casa de veraneio pelo rei D. Miguel (1802-1866), o 
Absolutista, que reinou entre 1828 e 1834, quando o 
monarca se deslocava a Queijas para participar em 

caçadas. Acabou por ser classificado como imóvel de 
interesse público em 2002. 
Merecedoras de referência são também as duas casas 
de habitação geminadas projetadas pelo arquiteto 
Raul Hestnes Ferreira (1931-2018), que se encontram 
à entrada de Queijas. Este projeto, iniciado em 1968 e 
concluído em 1973, caracteriza-se por ter sido usado 
tijolo aparente no exterior do edifício, uma opção 
com pouca tradição em Portugal após as construções 
industriais ribeirinhas realizadas nos inícios do século 
XX.
A vila de Queijas conta com um templo religioso de 
referência, a Igreja de São Miguel Arcanjo (Igreja 
Matriz), inaugurada em 1986, durante uma cerimónia 
presidida por D. António Ribeiro (1928-1998), 15º 
Cardeal-Patriarca de Lisboa. Podem ser aqui admiradas 
as belas pinturas murais de Victor Lages (‘Mistério 
Pascal’, ‘Batismo de Jesus’, ‘Sons dos Anjos’ e ‘Adoração 
do Santíssimo’) e os magníficos vitrais de Eduardo 
Nery (1938-2013). 
Além dos moinhos de vento já referidos, faz ainda parte 
do património de Queijas a figura da Lavadeira. No 
passado, a maioria da população masculina dedicava-
se à lavoura e à pastorícia, enquanto a maioria das 
mulheres eram lavadeiras. O abastecimento de água 
era assegurado por várias minas existentes na região. 
Na Rua da Mina ainda é possível ver o Tanque das 
Lavadeiras de Queijas, bem como outro reservatório 
onde os animais podiam ir beber.
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MOINHOS DE  VENTO

Terra de lavradores, searas e moleiros no passado, Queijas 
preserva no espólio do seu património edificado alguns 
dos muitos moinhos de vento que outrora reduziam a 
farinha os grãos de cereais produzidos nas terras férteis 
em redor desta localidade da União das Freguesias de 
Carnaxide e Queijas. 
Fazem ainda parte da paisagem, atualmente urbanizada, 
os corpos de várias dessas estruturas, algumas das quais 
recuperadas pelos seus proprietários, com o objetivo de 
preservar a memória de outros tempos, ou para darem 
lugar a residências adaptadas ao presente. De cerca de 
metade, sobram apenas as ruínas. 
Os moinhos ainda existentes, a maioria dos quais dentro 
do núcleo urbano, já sem velas enfunadas, ajudam a 
alimentar a nostalgia do passado a quem recorda uma 
atividade bem mais frenética por parte dos moleiros 
que produziam a farinha que, depois de cozida, haveria 
de ir parar à mesa de muitos lisboetas.
Hoje em dia, existem ainda moinhos de vento catalogados 
e distribuídos pelos seguintes locais de Queijas: Rua 
Almada Negreiros, Rua Angra do Heroísmo, Rua 
António Maria du Bocage, Rua Armando Miranda, Rua 
Camilo Castelo Branco, Rua Cesário Verde, Rua João 
Anastácio Rosa e Rua João de Lemos.
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S. MIGUEL ARCANJO

A construção da igreja de São Miguel Arcanjo, 
em  Queijas, foi fruto da dedicação e do esforço da 
população local que, em torno do seu padre, José 
Correia Gonçalves, sonhou e construiu este templo. A 
13 de maio de 1984 teve lugar a bênção da primeira 
pedra. A data não foi escolhida ao acaso estando 
carregada de simbolismo para todos os que peregrinam 
até à Cova da Iria, intercedendo junto da Senhora de 
Fátima pela sua bênção e proteção. 
A dedicação desta igreja teve lugar a 28 de setembro 
de 1986 – véspera da Solenidade de S. Miguel Arcanjo 
– e foi presidida por D. António Ribeiro, Cardeal-
Patriarca de Lisboa. No ano seguinte, a 8 de dezembro, 
dia da Solenidade da Imaculada Conceição, a igreja 
foi elevada à condição de Paróquia. Atualmente, 
esta paróquia tem como pároco o Padre Alexandre 
Francisco Ferreira dos Santos e conta com várias 
valências em prol das mais variadas faixas etárias – 
lar, centro de dia, apoio domiciliário, catequese, entre 
outros. 
Neste espaço podem ser observados cinco vitrais da 
autoria do artista plástico e pintor Eduardo Nery. 
Com autonomia criativa, não tendo existido qualquer 
intervenção do pároco, o artista optou por não usar 
símbolos em dois dos vitrais. Porém, a intencionalidade 
religiosa continua neles presente. É o caso do vitral 
nas frestas estreitas da fachada principal da paróquia, 
onde estão representadas barras diagonais inclinadas, 

IGREJA

que contrastam com a verticalidade dos elementos 
estruturais, em betão. Eduardo Nery recorreu ao vidro 
negro para marcar vincadamente certos triângulos 
e, ainda, para acentuar as superfícies claras na parte 
superior, conferindo-lhe assim um sentido ascensional 
de procura da Luz. Também o vitral por trás do altar 
está isento de símbolos. O seu papel passa apenas por 
criar vibração cromática em torno da grande cruz de 
ferro que se  encontra na parede. É na torre da igreja 
que está o maior vitral no qual se encontra um enorme 
círculo,  como símbolo da Plenitude Divina, como 
Consciência Superior, expandindo-se em círculos 
concêntricos, em ondas, numa imagem que também 
poderá ser interpretada como expansão da Fé e da 
Verdade Divina. Por outro lado, dada a assimetria na 
zona inferior do vitral, o artista criou um ritmo de 
verticais que poderão ser associadas a um cálice, com a 
marcação do pé e da base e, também, da taça superior. 
Neste caso, o círculo simbolizaria a Sagrada Hóstia. É 
preciso prestar atenção para perceber que, de forma 
subtil, Eduardo Nery representou uma cruz mais clara 
sobre os círculos concêntricos. Junto ao batistério, 
encontra-se um vitral  inspirado na água do batismo, no 
qual se observa ao centro um Sol em expansão e ainda 
um arco-íris, uma nuvem , a água da chuva e em baixo a 
água do mar ou de um lago, cuja ondulação acompanha 
harmoniosamente o movimento de um fluxo solar. Por 
último, o vitral colocada à entrada da igreja  reflete os 
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dois temas simbólicos principais: o Fogo (a Fé) e o 
círculo como sua expansão, ou ainda como expansão 
da Consciência Divina. Como subtemas deste vitral 
devem ainda ser referidos uma sucessão de triângulos, 
que crescem de baixo para cima e para o centro, como 
metáfora do crescimento interior; e a espiral que surge 
como símbolo do crescimento da vida e, por acréscimo, 
como desenvolvimento do espírito, tanto mais que ela 
se encontra inscrita no interior do círculo maior, onde 
foi simbolizada a Consciência Divina.
A paróquia conta também com uma pintura mural, sob 
a forma de tríptico, da autoria do pintor Victor Lages, 
intitulado ‘Três-Marias’. Da direita para a esquerda 
encontram-se primeiramente as figuras da Sagrada 
Família, seguindo-se a representação de Maria com 
Jesus, o batismo, a morte e a ressurreição, os louvores, e 
já do outro lado, o último painel representa a adoração 
ao próprio corpo de Cristo no sacrário. O vitral que 
se encontra na extremidade do painel principal é 
essencial para o resultado visual deste painel, pois o 
Sol, ao entrar, cria uma projeção ultra-colorida, num 
jogo de cores e reflexos. A cruz de ferro, que já se 
encontrava junto ao altar, foi aproveitada pelo artista 
para fazer um efeito especial pintando reflexos que 
se dirigem a três legionários romanos representados 
como o Mal. As cores utilizadas nesta pintura não 
foram escolhidas ao acaso: o azul representa a Terra e 
o alaranjado a parte espiritual.
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S. MIGUEL ARCANJO
MONUMENTO

No dia 26 de setembro de 1999, no decurso dos 
festejos em honra de São Miguel Arcanjo, padroeiro 
da freguesia de Queijas, foi inaugurado, na rotunda 
de entrada nesta localidade, um monumento 
evocativo daquele santo. A obra, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Oeiras, foi esculpida por 
Francisco Simões. Neste monumento, duas colunas 
em mármore de lios, com sete metros de altura, 
pretendem representar não só as portas da vila, mas 
também, o simbolismo cósmico e espiritual a elas 
associado. Estas colunas sustentam o céu e, portanto, 
ligam-no à terra. Elas expressam o poder de Deus no 
homem e o poder do homem sob a influência de Deus. 
Aos seis metros de altura das colunas foram colocadas 
duas asas em bronze simbolizando uma relação com 
a terra e com os homens, revelando, assim, a marca 
da presença da divindade transfigurada em anjo, isto 
é, o símbolo da espiritualidade. À frente das colunas, 
ergue-se, com cinco metros de altura, a estátua de 
São Miguel Arcanjo, esculpida em mármore branco, 
com a sua lança em bronze. A estátua representa-o 
como comandante das hostes divinas, enfrentando 
um dragão que surge da água, simbolizando-se desta 
forma a luta do Bem contra o Mal. Ao combatê-lo, o 
arcanjo assume a postura de protetor de Queijas. A 
estátua está instalada numa fonte cibernética com  
um tanque de 37,9 por 21,4 metros, formado por 
dois níveis distintos unidos por uma cascata. A fonte 
presenteia quem por ali passa com jogos de água e luz, 
controlados informaticamente. O monumento está 

também dotado de um controlo anemómetro, que 
assegura o controle da altura dos jogos de água em 
função da velocidade do vento, minimizando assim 
as saídas de água para o exterior da obra. De forma 
a assegurar a ótima condição de  transparência e de 
limpeza da água do tanque, foi instalado um sistema 
de filtragem e tratamento da mesma. A iluminação é 
realizada através de luz branca.
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VILA CACILDA
A Vila Cacilda, ou ‘Casa de D. Miguel’, como é 
popularmente conhecida, é uma construção datada 
do século XVIII que se encontra dentro da povoação 
de Queijas. Textos da época referem-na como sendo 
a casa de veraneio usada pelo monarca nas suas 
deslocações à região para participar em caçadas. Terá 
servido igualmente como escala nas viagens que o 
soberano realizava entre Lisboa e Queluz.
Em termos arquitetónicos, merece menção neste 
edifício barroco de planta retangular um notável 
conjunto de azulejos azuis e brancos pombalinos, o 
mais antigo dos quais remonta à década de 1740. O 
imóvel, distribuído por dois pisos, possui na fachada 
principal, ao nível do piso térreo, três portas, a que 
correspondem, no andar superior, outras tantas 
janelas com moldura de cantaria.  A Vila Cacilda, cujo 
arquiteto permanece desconhecido, foi classificada 
como Imóvel de Interesse Público em 2002. Até então, 
e depois do período de ocupação/utilização por D. 
Miguel I (1802-1866), a casa foi vendida em 1887 a 
um particular, sendo que veio mais tarde, já no século 
XX, a ser transformada num edifício de apartamentos 
e quartos para arrendar, acabando por chegar aos dias 
de hoje bem longe do brilho do passado.
Esta ‘Casa de D. Miguel’, que, além dos dois pisos já 
referidos, apresenta ainda, no topo do edifício, uma 
pequena estrutura central de águas furtadas com uma 
janela para o exterior, constitui o único exemplar ainda 
existente do antigo aglomerado urbano de Queijas. A 

somar aos motivos já referidos, a construção conta 
ainda com umas interessantes gárgulas de pedra na 
fachada principal.

REI DEVOTO À SENHORA DA ROCHA

D. Miguel I, que reinou entre 1828 e 1834, depois de 
ter regressado com os pais do Brasil em 1821, para 
onde a família real tinha fugido em 1807, na sequência 
da primeira invasão francesa, foi um grande devoto 
de Nossa Senhora da Rocha. O monarca atribuía à 
Imagem descoberta numa gruta de Linda-a-Pastora 
ter sobrevivido a um grave acidente de carruagem, 
sofrido em novembro de 1828, quando regressava de 
Queluz.
Na altura do acidente, ocorrido cerca de cinco meses 
depois de ter sido aclamado como 29º rei de Portugal, 
o rei viajava acompanhado com duas das infantas 
suas irmãs, as princesas D. Isabel Maria de Bragança 
e D. Maria d’Assunção de Bragança, e por uma aia. 
A caminho do Paço Real de Caxias, um buraco na 
estrada causou o acidente que resultou na fratura do 
fémur da perna direita do monarca.
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LAVADEIRAS
A figura típica da Lavadeira está historicamente 
associada ao rio Jamor, um canal navegável no passado, 
por onde corriam em direção ao Tejo “águas límpidas e 
frescas” com origem na Serra da Carregueira (Sintra). 
Um levantamento eclesiástico do século XIX (1865), 
da autoria do Padre Francisco da Silva Figueira, dava 
conta desta atividade, contabilizando as mulheres que 
a ela se dedicavam. No total, seriam 191, distribuídas 
pelas seguintes localidades: Linda-a-Pastora – 44, 
Carnaxide – 43, Algés – 40, Queijas – 16, Linda-a-
Velha – 14, Outurela – 12, Praias – 10, Portela – 2 e 
dispersas - 10.
Assinalando a histórica ligação do rio Jamor às 
Lavadeiras da região, Branca de Gonta Colaço (1880-
1945) e Maria Archer (1899-1982), no livro de crónicas 
‘Memórias da Linha de Cascais’, editado pela Parceria 
António Maria Pereira em 1943, referem-se aquele 
curso de água como um “rio de Lavadeiras”. Já antes, 
o poeta António Gomes Leal (1848-1921) assinalava 
a presença constante das Lavadeiras nas proximidades 
de Carnaxide, referindo que “labutavam no Jamor na 
lavagem das roupas de grande número de famílias de 
Lisboa”.
Em Outubro de 1945, José Dias Sanches (1903-1972) 
escrevia na página 207 do número 32 da revista 
‘Olisipo’, num artigo intitulado ‘O Pôrto de Lisboa 
Através dos Séculos’: “Se seguirmos com a vista para 
os lados da barra do Tejo vemos ainda o rio Jamor, o 
rio das Lavadeiras, o rio campesino, serpenteando as 
viçosas hortas e os verdejantes pomares”. O mesmo 
autor dava conta de que as “Lavadoras dos arredores 

embranqueciam a roupa” nas margens do rio, sendo 
testemunhável a sua azáfama a partir das pontes que 
cruzavam o Jamor.

TÍPICA FIGURA SALOIA

As Lavadeiras eram uma típica figura saloia. Estas 
mulheres, que lavavam as roupas das famílias mais 
endinheiradas de Lisboa em ribeiros, rios e tanques 
existentes nas localidades em torno da capital, tinham 
nesta atividade uma forma de sustento que permitia 
reforçar o orçamento familiar, a par dos trabalhos 
rurais em que também participavam. No final do 
século XIX, era habitual deslocarem-se a pé com as 
trouxas de roupa à cabeça, ou usando burros e mulas 
para transportarem a roupa lavada e recolherem a 
roupa suja dos clientes.   
A atividade de Lavadeira assumia uma importância 
relevante no tecido social da época, reunindo, em 
muitas localidades, um maior número de trabalhadoras 
comparativamente, por exemplo, com as criadas 
de servir e as costureiras, duas das profissões mais 
procuradas. Apesar de mal pago e difícil de executar, 
o trabalho de Lavadeira representava uma ajuda vital 
para agregados familiares com poucas posses. Esta 
necessidade levava a que muitas mulheres mantivessem 
esta atividade desde a juventude até à velhice. 
A mais popular canção inspirada pelas Lavadeiras é 
‘Aldeia da Roupa Branca’, popularizada por Beatriz 
Costa na longa metragem com o mesmo nome, rodada 
em 1939. 
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Instalado no Jardim Cesário Verde, no centro de 
Queijas, o Monumento de Homenagem aos Dadores 
de Sangue, da autoria da escultora e pintora Patrícia 
Garrido, foi inaugurado pela Câmara Municipal de 
Oeiras a 11 de junho de 2013.
O monumento foi apresentado como sendo “um 
símbolo de gratidão”, criado na sequência de uma 
solicitação da Junta de Freguesia de Queijas, a partir 
de uma iniciativa da Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue da Paróquia de Queijas (ADBSPQ).
Fundada em 28 de abril de 2000, a ADBSPQ 
tem organizado inúmeras recolhas de sangue em 
colaboração com o Instituto Português de Sangue 
e Transplante, Hospitais, CMO, Igreja e Juntas de 
Freguesia. Em 2002, foi classificada como uma 
Instituição de Utilidade Pública.
Com fins puramente humanitários, a ADBSPQ foi 
designada como Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), em 2006. O seu principal objectivo é “a 
protecção de vidas humanas, por meio das dádivas de 

sangue, de forma benévola, voluntária e anónima”.
Estas recolhas de sangue para fins terapêuticos 
destinam-se, assinala a associação, “a todos os 
doentes da comunidade que dele necessitem, 
independentemente da sua nacionalidade, raça, credo 
religioso ou político, condição social e económica”.

ESCULTORA CONSAGRADA

Patrícia Garrido, autora da escultura exposta no Jardim 
Cesário Verde, nasceu em Lisboa em 1963, tendo-se 
formado em Pintura na Escola Superior de Belas-
Artes de Lisboa, em 1989. Ao longo da sua carreira, 
tem participado em inúmeras mostras colectivas e 
individuais.
A artista está presente em várias colecções públicas, 
entre as quais merecem destaque o Museu do 
Chiado, a Fundação de Serralves, o Museu de Arte 
Contemporânea do Funchal e a Fundação EDP. Em 
1998 recebeu o Prémio da União Latina.

COM O APOIO 



Carnaxide e Queijas
Unidas pela História

49



50


