
Cruz de Portugal
Monumento Nacional

A nascente da cidade de Silves, situada em direção ao En-
xerim, junto à Estrada Nacional 124 no sentido Silves para 
São Bartolomeu de Messines, encontra-se um cruzeiro de 
incontestável beleza denominado Cruz de Portugal.
Esta obra, considerada como uma das mais belas peças 
escultóricas da arte gótica em Portugal, foi classificada 
como Monumento Nacional pelo Decreto de 16-06-1910, 
Diário do Governo n.º136, de 23 de junho. 

Mede cerca de 3 metros de altura e ostenta um elabo-
rado trabalho escultórico e decorativo, revelando traços 
do formulário gótico florido / manuelino. É feita em calcá-
rio branco-amarelado, pouco resistente e muito poroso, 
e composta por uma coluna lavrada que serve de apoio 
a uma espécie de púlpito onde assenta a cruz decorada 
por elementos vegetalistas e geométricos. Numa das fa-
ces representa a figura de Cristo Crucificado e na outra 
uma Pietá, ou Lamentação sobre Cristo morto, com Cristo 
descido da Cruz e nos braços de sua Mãe.

A Cruz encontra-se, atualmente, protegida por um telhei-
ro quadrangular com quatro águas apoiado em pilastras 
de pedras chanfradas, fechada por gradeamento em fer-
ro e “assente sobre um pedestal de cantaria, de planta qua-
drada, com três degraus, onde se apoia a coluna sobre um 
plinto quadrado sobreposto de base quadrada com ângulos 
chanfrados tendo inscrita numa das faces a data “1824”. A 
coluna apresenta o fuste lavrado com motivos vegetalistas, 
de troncos cortados; tem remate hexagonal, composto por 
anel cilíndrico ornado de bolas, cesto onde se inscrevem dois 
pequenos nichos nas faces maiores, nos chanfros cruz gre-
ga de topos redondos e rasgo vertical profundo fechado por 
círculo; ábaco decorado por coroa; nos lados menores, co-
locados nos vértices dos ângulos, duas imagens esculpidas, 
muito desgastadas, sobre bases gomadas, figurando talvez 
São João Evangelista e Maria Madalena; a cruz nasce direc-
tamente deste remate, decorada com arquinhos cogulhos e 
troncos idênticos aos do fuste da coluna, e com os topos dos 
braços rematados por grandes cogulhos” (SIPA). 
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No que respeita à data de construção e da localização ori-
ginal deste cruzeiro são muitas as dúvidas. Alguns auto-
res defendem que a sua origem remonta a data de 1004, 
devido a uma inscrição na base do cruzeiro, que a dataria 
como construção em plena época de domínio islâmico, 
antes da fundação da nacionalidade. Esta teoria é contes-
tada, pela razão de tal inscrição não corresponder à data 
da produção da obra, mas sim de uma simples brincadei-
ra de algum “curioso” e “mal-intencionado”, feita pacien-
temente a canivete.



Outra data a ser levada em conta refere-se ao período 
compreendido ao reinado de D. João I (1385-1433), em 
inícios do século XIV, por este monarca ter determinado 
a substituição de muitos cruzeiros de madeira que anda-
vam em perigo de desaparecer por inconsistência do ma-
terial, dispersos pelo país, por outros de pedra.

Todavia a cronologia mais aceite é a que remonta aos fi-
nais do século XV e início do século XVI, por esse ser o pe-
ríodo áureo do uso do estilo gótico flamejante. O facto de 
ser esculpida em calcário branco-amarelado, um tipo de 
calcário inexistente no Algarve, revela que a cruz não era 
daqui originária, mas antes importada de outra região. O 
próprio nome “Cruz de Portugal” sugere que poderá ter 
sido trazida do Norte ou do Centro do País para o reino 
do Algarve, bem como, pode ter sido encomendada por 
portugueses e/ou para Portugal, uma vez que os próprios 
elementos figurativos não são muito recorrentes no país.

Na época de D. Afonso V (1438-1481) a sua armada real, 
vinda da tomada de Arzila e Tanger, chegou a Silves a 17 
de setembro de 1471. O rei foi calorosamente recebido 
pelos silvenses e como forma de agradecimento poderá 
tê-lo presenteado com a oferta da cruz que traria a bordo, 
uma vez que determinou a realização de inúmeras obras 
em Silves, todavia é mais uma tese sem consistência.

Contudo a hipótese mais lógica e consensual, carecendo 
de validação, aponta para que a Cruz de Portugal tenha 
sido construída no tempo do rei D. Manuel (1495-1521) 
que a ofereceu à cidade de Silves por ocasião da sua vi-
sita em 1499, aquando da transladação para o Mosteiro 
da Batalha dos restos mortais do seu antecessor, o rei D. 
João II, falecido na vila de Alvor, a 29 de outubro de 1495, 
e sepultado na Sé de Silves.

De facto, os elementos escultóricos que a compõem, um 
Cristo crucificado numa face e na retaguarda uma Pie-
tá, são características comuns a outros construídos pela 
mesma altura e uma representação tremendamente uti-
lizada no período manuelino. Estes elementos relacio-
nam-se com a morte e com o ato piedoso de sepultar os 
mortos. Deste modo, a cruz haveria sido doada a Silves e 
implantada para assinalar tão clemente ato.

Porém, são tudo hipóteses, bastante frágeis e sem qualquer 
validação. Segundo o autor Pinho Leal, na obra Portugal 
Antigo e Moderno refere que “os inglezes já a cubiçaram, 
pelo esmero do seu trabalho, e tentaram leval-a; mas o povo 
oppoz-se a esta pretensão”, tal como a cruz se distinguia 
do restante casario devido aos seus seis metros de altura, 
incluindo o pedestal, constituindo, assim, um ponto de 
referência para os habitantes e até para os forasteiros.

No seu livro, Atravez de Silves, Pedro Paulo Mascarenhas 
Júdice faz referência ao carácter religioso da Cruz “era vul-
gar notar grande numero de pessoas irem ali orar, principal-

mente em dias de sexta feira da quaresma. Algumas vezes 
uma philarmonica ia tocar para aquelle recinto”.

Segundo aquele autor, em 1824 a Câmara colocou-lhe 
a base de pedra calcária que ainda hoje a sustém. Nesta 
base vê-se a data de “1824” e este calcário é diferente na 
cor e textura do calcário da cruz, sendo certamente algar-
vio e por isso mais duro e resistente.

No que respeita à sua localização a Cruz foi transladada 
para vários locais. No final do século XIX encontrava-se no 
largo, a noroeste da cidade, junto à estrada que vai 
para São Bartolomeu de Messines. Nesse largo “o nível 
do terreno subiu bastante, devido á grande quantidade de 
entulho que a camara municipal para lá mandou deitar com 
o fim, dizem, de mandar ajardinar aquelle local. Este entulho 
proveio dos desmoronamentos feitos para a construção dos 
actuaes paços do concelho [1884]. Em virtude d’esta subida 
de nivel desappareceram não ha muitos annos, ficando so-
terrados, os antigos degraus, por onde subia quem preten-
desse chegar junto d’ella. Afinal o jardim não se fez, e em seu 
logar lá estão quatro cyprestes, formando quadrado junto 
do cruzeiro” (Atravez de Silves). 

Na sessão de Câmara Municipal realizada no dia 31 de 
maio de 1882 sob a presidência do Vice-presidente o Sr. 
José Duarte d’Almeida, foi deliberado “estando incluida, no 
orçamento ordinario do corrente anno, uma verba de 15000 
reis para abertura d’um poço junto á Cruz de Portugal nas 
proximidades desta cidade, para regar do arvoredo do Cemi-
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terio; foi resolvido que se mandasse abrir o mesmo poço, por 
empreitada ou por administração”. Dois anos depois, por 
ocasião de obras na estrada, na sessão de 11 de junho de 
1884, foi deliberado “mandar para o largo da Cruz de Por-
tugal, a cruz antiga que ali se acha, medindo-se a distancia 
desse desvio, visto ser um padrão histórico, levantando-se-
-lhe o pedestal convenientemente” e o pavimento junto à 
cruz é em pedra ruiva, o característico grés de Silves.

Anos mais tarde, provavelmente no final da década de 
1920 e início de 1930 os quatro ciprestes foram arranca-
dos e a Cruz foi dotada de muros de proteção com gra-
deamento, de forma a preserva-la e evitar eventuais van-
dalismos. 

Em 1940, por ocasião do restauro da Sé de Silves, o mo-
numento é deslocado para o largo existente entre a Sé 
e o Castelo. Nesta altura é construído um novo patamar, 
de 3 degraus em cantaria, de planta quadrada, e recolo-
cada a cruz sobre a sua base facetada ficando a data nela 
inscrita, “1824”, do lado da figura de Cristo na Cruz, modi-
ficando-se assim a posição primitiva. Nesta nova localiza-
ção o Cristo Crucificado ficou virado para o alçado Norte 
da Sé enquanto a Nossa Senhora amparando o corpo de 
seu filho (Pietá) defronte para o Castelo. 

No ano de 1943 para evitar a deterioração e proteção da 
Cruz foi construído um alpendre telhado, bem como ele-
vado o pedestal onde assenta o cruzeiro através da inter-
posição do plinto quadrado, ao nível do primeiro degrau. 

Em 1953 procedeu-se à reconstrução do alpendre, no-
meadamente limpeza e reparação da pintura da cobertu-
ra do mesmo, bem como o chanframento das arestas dos 
pilares e suas bases e à colocação de capitéis. Foi igual-
mente colocado um gradeamento de ferro, impedindo a 
entrada no telheiro.

A 9 de dezembro de 1955 em reunião camarária foi apre-
sentado o ofício n.º12752, de 2 de dezembro de 1955, da 
Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a 
propósito da transferência da Cruz de Portugal para o pri-
mitivo local e urbanização do mesmo, contendo um des-
pacho de Sua Excelência o Ministro das Obras “Registe-se 
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a contribuição oferecida pela C. M. e anote-se para inclusão 
do encargo restante no próximo plano, a obra será execu-
tada no primeiro semestre de 1956”. A Câmara, sob a presi-
dência do Dr. Carlos Alberto Lucas da Lança Falcão, deci-
diu comparticipar nas obras de “Acabamento do Largo da 
Sé e do local junto à Cruz de Portugal” com a importância 



de 20.000$00. As respetivas obras ficaram a cargo do em-
preiteiro J. Freitas Garcia, residente em Lisboa, pela referi-
da quantia de 20.000$00. 

Apesar do despacho do Ministro das Obras Públicas re-
ferenciar que a Cruz regressaria ao local primitivo no pri-
meiro semestre de 1956 a mesma só no ano de 1957 é 
que foi reposta no local original, o que não quer dizer 
que tenha sido exatamente no mesmo sítio, onde já se 
encontrava no século XIX, bem como a cobertura e gra-
deamento que fazem parte do conjunto escultórico. No 
que respeita à orientação o Cristo Crucificado encontra-
-se a Oeste, virado para a cidade, enquanto a Pietá a Este, 
virada para o Enxerim. 

Em 1982 procedeu-se à limpeza e reparação do telhado 
do alpendre, pintura da estrutura de madeira da cober-
tura, refrechamento das juntas de cantarias dos pilares e 
pavimento do alpendre, bem como a limpeza e lavagem 
das cantarias da cruz, isolamento, consolidação e prote-
ção das mesmas de acordo com as indicações prestadas 
pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (SIPA). 
Encontrando-se a iluminação da zona envolvente à Cruz 
de Portugal degradada e desativada, no final do ano de 
1994 e início de 1995, a Câmara Municipal de Silves pro-
videnciou a recuperação da iluminação da Cruz de Portu-
gal, para que este espaço passasse a estar devidamente 
iluminado. 

No final da década de 1990 a Câmara procedeu à demoli-
ção da casa, conhecida como casa do coveiro, que ficava 
ao fundo do Largo da Cruz de Portugal. O largo ficou assim 
mais amplo e sem o característico edifício que ali se en-
contrava desde finais do século XIX e que figura na maioria 
dos postais e fotografias alusivas à Cruz de Portugal. 

O largo tem sofrido ao longo dos anos diversas modifica-
ções no que respeita à zona envolvente. Durante muitos 
anos foi um espaço ajardinado, composto por canteiros 
com grande variedade de plantas e flores multicolores e 
pequenos arbustos que o transformam num local propício 
ao convívio e lazer, que sugeria uma visita não só por parte 
dos visitantes como pelos próprios silvenses, sendo até co-
mum irem ali tirar fotografias por ocasião de casamentos. 

No início do século XXI, no Largo da Cruz de Portugal, 
procedeu-se à construção do Palácio da Justiça e com 
isso a Cruz passou a ter um novo enquadramento, dei-
xou de ser um espaço ajardinado encontrando-se toda 
esta zona coberta de gravilha. No mês de setembro de 
2015 começaram as obras de arranjo urbanístico desta 
área, que contempla a pavimentação do espaço, coloca-
ção de calçadas, arranjo de passeios, colocação de mobi-
liário urbano e plantação e espaços verdes. Desta forma, 
a emblemática cruz adquire um novo enquadramento, 
tornando-se todo este espaço agradável para passear e 
promovendo a sua visita. 
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Todavia, apesar do valor incontestável e fragilidade do 
monumento não foi ainda encontrada uma solução que 
ponha fim ao estado de erosão precoce e de irreversí-
vel deterioração. Devido à fragilidade do calcário onde 
foi esculpida encontra-se em estado de desagregação, 
com algumas fissuras, faltam-lhe já alguns fragmentos 
de pedra e o relevo das figuras e dos ornamentos está 
muito desgastado. A agressividade dos agentes exter-
nos, nomeadamente, a humidade atmosférica, a chuva 
e a poluição são também principais agentes corrosivos 
do monumento que necessita de intervenção de modo 
a preservar-se uma das mais belas peças escultóricas do 
património algarvio. 

Reza ainda a tradição que à Cruz de Portugal estão ainda 
associadas duas lendas/mitos. Uma que ao seu autor fo-
ram amputadas ambas as mãos para que não fizesse mais 
nenhuma obra igual e a outra associada à transladação, 
pois das duas últimas vezes, as pessoas que o fizeram fa-
leceram pouco tempo depois.
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