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O Cabo Espichel é um promontório localizado a oeste da vila de Sesimbra. 
É delimitado a sul e oeste pelo oceano Atlântico e a norte pela Estrada 
Nacional 379 e Ribeira dos Caixeiros. Situa-se aí o Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel, também conhecido por Santuário de Nossa 
Senhora da Pedra de Mua. No cabo vislumbra-se, vertiginosa e abissal, a 
Baía dos Lagosteiros.

Conjunto arquitectónico 
do Santuário

A Igreja de Nossa Senhora do Cabo do século XVII está de 
costas para o mar. O interior da igreja é decorado com pinturas 
barrocas, ex-votos e frescos. De cada lado da igreja há uma fila 
de alojamentos para peregrinos, chamada de Casa dos Círios 
ou simplesmente hospedarias, que formam o Terreiro no Cabo 
Espichel. Ao fundo avista-se um cruzeiro, local onde começa 
verdadeiramente o Santuário. Junto à igreja fica a Ermida da 
Memória, uma capela abobadada, com painéis de azulejos no 
seu interior. No exterior encontram-se dois quadros de 
imagens em azulejo que estão muito degradados.

Junto às hospedarias ficam as ruínas da "Casa da Ópera", edificada em 1770. Era destinada a prover 
animação cultural, sobretudo teatro, para os romeiros e festeiros, tendo sido muito utilizada em 
espectáculos promovidos pela família real, que no santuário também se mantinha durante todo o 
período de romaria. Fora do espaço propriamente dito do Santuário de Nossa Senhora do Cabo, mas 
ainda dentro do conjunto arquitetónico, encontra-se a Casa da Água e o Aqueduto, edificações muito 
importantes para o Santuário pois levavam até este água potável.

Ao chegar ao Cabo Espichel percebemos que há outra área a ser visitada. Um pouco mais afastado, à 
esquerda do Santuário, há o Farol do Cabo Espichel. Outrora, este farol recebeu outras denominações 
tais como Cabo Barbárico, Cabo da Boa Esperança, Promontório Luminoso ou de Santa Maria – é um dos 
mais antigos do país. A sua construção foi uma das consequências do Terramoto de 1755. Após este 
incidente, o Marquês de Pombal criou, em 1758, um Serviço de Faróis organizado e manda construir seis 
faróis na costa portuguesa. Um deles foi o Farol do Cabo Espichel com o intuito de iluminar a costa 
portuguesas, conhecida até a segunda metade do século XVIII como ‘costas negras’ pelos navegadores 
ingleses.

Lenda

O Santuário do Cabo Espichel é também  conhecido como 
Santuário da Nossa Senhora da Pedra Mua. Este nome foi dado 
ao lugar por conta da lenda da ‘Pedra Mua’, cuja versão mais 
conhecida remonta ao século XV. Reza a lenda que dois 
peregrinos viram Nossa Senhora sendo transportada por uma 
mula pelas arribas do Cabo Espichel – desde o mar até ao topo 
do cabo. Esta mula teria deixado as pegadas nas rochas. No cimo 
do promontório foi construída uma Ermida, no interior da qual 
existe um painel de azulejos com a representação da lenda. Só 
no inicio do século XX as pegadas foram reconhecidas como 
pegadas de dinossauros. 


