
20 anos Associação Cultural de Cascais

Dos Patrimónios 
de Cascais
Homenagem a João Cabral

CASCAIS
2019

Actas das comemorações dos 20 anos 
da Associação Cultural de Cascais



DOS PATRIMÓNIOS 
DE CASCAIS 

Homenagem a João Cabral

20 Anos 
da Associação Cultural de Cascais

CASCAIS

2019

Actas das comemorações dos 20 anos 
da Associação Cultural de Cascais



FICHA TÉCNICA
Titulo: Dos Patrimónios de Cascais

Coordenação: José d’Encarnação

Editor: Associação Cultural de Cascais

Autores:

Bela Garcia | Eurico de Sepúlveda | Guilherme Cardoso | João Luís Cardoso | João 
Monjardino | Joaquim Boiça | José d’Encarnação | Lara Pinto | Lurdes Trindade 
Nieuwendam | Margarida Ramalho | Maria Amélia Cabrita | Nathalie Antunes-Ferreira 
| Salvato Teles de Menezes | Severino Rodrigues | Teresa Marat-Mendes | Vera Cardoso 
| Virgolino Ferreira Jorge

Design gráfico: João Miguel Freitas

Impressão: Graficamares, Lda

Tiragem: 500 exemplares

Depósito Legal: 457871/19

ISBN: 978-972-9406-52-2

Cascais, 2019



Índice

ÍNDICE
Apresentação ........................................................................................................................ 7
Guilherme Cardoso e José d’Encarnação

Evocação da vida e obra de João Cabral .......................................................................... 13
José d’Encarnação
Cerimónia de entrega da Medalha de Mérito de Serviços Distintos .............................. 15
Património vegetal de Cascais ........................................................................................... 17
João Monjardino

Iniciativas editoriais ........................................................................................................... 25
José d’Encarnação

Maria Micaela Soares, Saloios de Cascais: Etnografia e Linguagem .............................. 35
Virgolino Ferreira Jorge

Maravilhoso Cascais ........................................................................................................... 39
Vera Cardoso
Enterramentos tardo-romanos de crianças em Freiria ................................................... 43
Nathalie Antunes-Ferreira, Guilherme Cardoso e José d’Encarnação
Para a história das investigações pré-históricas em Cascais:
um breve ensaio, lembrando João Cabral .......................................................................

51

João Luís Cardoso
Investigação sobre Proto-história de Cascais .................................................................... 87
Guilherme Cardoso, José d’Encarnação e Lurdes Trindade Nieuwendam
Investigação sobre o período romano em Cascais ............................................................ 91
José d’Encarnação e Guilherme Cardoso

Cerâmica Foceense Tardia (LRCW) no Concelho de Cascais ........................................ 101
Eurico de Sepúlveda
Acompanhamentos arqueológicos de Cascais ................................................................... 129
Lara Pinto
Caparide, um sítio medieval por excelência ....................................................................... 133
Severino Rodrigues
Trabalhos arqueológicos realizados pela ACC ................................................................ 155
A Fortaleza de Nª Sª da Luz – 500 anos de História e de histórias .................................. 161
Margarida Ramalho
Cascais visto do interior:  
A identidade cultural saloia e os novos usos para o território  ..................................... 165
Maria Amélia Cabrita e Teresa Marat-Mendes

Os Faróis da Guia – 5 Séculos de aventura a iluminar o mar.  
O farol pombalino do arquitecto Eugénio dos Santos ..................................................... 181
Joaquim M. F. Boiça
«Dos Segredos de Cascais» ................................................................................................. 203
Salvato Teles de Menezes

Para uma Arqueologia em imagens ................................................................................... 209
Guilherme Cardoso e José d’Encarnação

Actas Comemorações 20 anos.indb   5 22/05/19   10:45



– 161 –
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A FORTALEZA DE Nª Sª DA 
LUZ – 500 ANOS DE HISTÓRIA 
E DE HISTÓRIAS
Margarida de Magalhães Ramalho

Em memória de João Pedro Cabral

Seria durante o século XVI, presumivelmente no terceiro quartel, que se construiria a fortaleza 
de Nossa Senhora da Luz, a poente da enseada de Cascais. A data em que foi levantada, quem a 
mandou fazer, ou quem a desenhou são perguntas que estão ainda em aberto. Durante alguns anos, 
e depois de pesquisas em arquivos portugueses e espanhóis, tudo parecia indicar que esta fortaleza 
só teria sido levantada já após a invasão do duque de Alba, em 1580, por isso em período filipino. 
Um documento encontrado por Julieta Marques Oliveira em Veneza deitava abaixo, porém, essa 
tese. Tratava-se do testemunho de um veneziano que integrara as tropas de Alba. Este referiria que, 
em Cascais, «ha un castello di forma triangolare con baluardo alla moderna per guardia del mare».

Ficava, porém, por explicar por que razão em toda a documentação, até hoje encontrada sobre 
o período que antecede a invasão, não há qualquer indício de que, em Cascais, existisse esta 
fortificação, ainda por cima, como referia o soldado veneziano, feita “alla moderna”. Mistérios da 
investigação!… Teria sido mandada levantar ainda em tempo do Cardeal D. Henrique? No tempo 
dos Governadores? Mesmo antes da invasão, estando, por isso, talvez só construído o período 
amuralhado exterior? Não lhe seria reconhecido valor defensivo de monta? Enfim, questões que 
ainda gostaríamos de ver esclarecidas. 

Em todo o caso e independentemente de quem a construiu e em que data o fez, uma coisa é certa e 
as campanhas arqueológicas levadas a cabo no seu interior, desde 1986, vieram comprová-lo: esta 
fortificação é uma ampliação/abaluartamento da velha Torre de Cascais mandada levantar por D. 
João II, no final do século XV. O desígnio do monarca, ao ordenar esta construção e a das torres 
de Caparica e Belém (esta última só virá a ganhar forma como a conhecemos hoje no reinado 
seguinte), prendia-se com o seu desejo de controlar/defender não só o porto de Belém, então já a 
porta de mar de Lisboa, como a enseada de Cascais, onde as embarcações se acolhiam para esperar 
ventos e marés favoráveis à entrada na perigosa Barra do Tejo.
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20 Anos da Associação Cultural de Cascais

Esta Torre – que teve a invocação de Santo António – é, a par das suas congéneres de S. Sebastião 
da Caparica e S. Vicente de Belém, uma das primeiras experiências de fortificação marítima que 
se fez em Portugal, em que estava já subjacente a ideia de baluarte, ideia essa que os italianos irão 
desenvolver e concretizar anos mais tarde.

Apesar de estarmos em presença de uma fortificação com mais de 500 anos de História, esta só 
começou a ser objecto de estudo há cerca de 60 anos, embora viesse já  referida no livro de Borges 
Barruncho, Apontamentos sobre a Vila e o Concelho de Cascais, de 1873.

Seria preciso passar mais um século para voltarmos a ter referências escritas relativas à história da 
Torre e da Fortaleza: três artigos, entre 1965 e 1969, no Jornal da Costa do Sol, de Manuel Acácio 
Pereira Lourenço. Segundo Guilherme Cardoso, Pereira Lourenço, um estudioso de Cascais, estava 
ligado à construção civil e teria estado empenhado nas obras de adaptação da fortaleza e Estação 
Radionaval, na década de 1930. Seria, por isso, a primeira pessoa a dar a informação da existência 
do interior dos baluartes norte e sul. Em 1964, publicaria também um pequeno livro chamado 
Fortificações da Costa de Cascais, na mesma altura em que Ferreira de Andrade publicava Oito 
Séculos de História. Não sendo propriamente investigadores, os seus trabalhos têm obviamente 
lacunas, mas, como os trabalhos académicos também as têm, fica-lhes, pelo menos, o mérito de se 
terem interessado pela história de Cascais e dos seus monumentos. Posteriormente, também Carlos 
Pereira Calixto irá fazer um trabalho notável de compilação de informação sobre fortificações 
portuguesas que se encontra agora depositado no Arquivo Militar.

Será sobre estas bases que, em 1985, começarei o estudo sistemático da Fortaleza. O que começou 
por ser um trabalho académico acabou por resvalar para um projecto, quase sempre pro bono, que 
tem sido desenvolvido, ao sabor das possibilidades, há mais de 30 anos.

Neste contexto, o trabalho de investigação documental e arqueológica foi sendo feito sem apoios 
financeiros e nas horas livres. Duas ressalvas: uma bolsa de investigação de três meses, concedida 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol para pesquisas nos arquivos de Simancas e 
Madrid, e as escavações arqueológicas de 2005, pagas pela Câmara Municipal de Cascais.

Por esta razão, os trabalhos desenvolvidos, ao longo dos últimos trinta anos, não foram nem 
contínuos nem tão sistemáticos como se desejaria.

O meu interesse por este conjunto fortificado começou, como escrevi, em 1985, altura em que o 
visitei por dentro pela primeira vez. Nessa época, ainda não tomara conhecimento dos artigos de 
Pereira Lourenço, que só encontraria dois anos depois. No entanto, nessa primeira visita, ficou 
mais ou menos claro que os acessos aos baluartes tinham de estar emparedados e se desconhecia 
a sua localização.
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Começou então uma saga para obter as autorizações necessárias para os procurar. Valeu-me o apoio 
inestimável do engenheiro Luís Casanova, então director do Centro de Estudos do IPPC, que me 
deu cobertura oficial. Durante a segunda visita à fortaleza – já com a presença do responsável da 
Direcção das Infraestruturas Navais, Comandante Ferreira Gouveia e do Sargento Pires, responsável 
pela Estação Radionaval – seria graças ao Sr. Castanheira, cozinheiro desta base desde finais dos 
anos de 1930, que teríamos, através do interior de sua casa, acesso ao baluarte norte. A constatação 
da importância do espaço, até aí só conhecido pelo dono da casa e da sua mulher, a D. Joana, 
levou a que a Marinha, de quem a Estação dependia, facilitasse as autorizações necessárias para 
se desemparedar o acesso ao baluarte sul e se estabelecesse um acesso provisório ao baluarte este, 
o qual seria feito, durante alguns anos, através de um respiradouro localizado na bateria alta da 
fortaleza.

Perante a importância destes espaços, começaram-se campanhas de limpeza e de intervenção 
arqueológica, em que viriam a participar inúmeros alunos da Escola Secundária de Alvide. 

Nesse arranque, foi importantíssimo o apoio inestimável do director do Gabinete de Arqueologia 
da CMC, o arqueólogo João Pedro Cabral. Graças ao seu saber e amizade, que durou até à sua 
morte, infelizmente muito prematura, foi possível levar avante este trabalho. De João Cabral tive 
sempre apoio, mesmo quando, na década de 1990, a CMC me considerou persona non grata por, 
publicamente, me ter oposto a um projecto que previa a descaracterização total do interior dos 
baluartes. Essa oposição, felizmente, conseguiria travar um projecto desastroso que, entre outras 
coisas, previa a abertura desmesurada de vão – o que poderia pôr em risco a estabilidade do edifício 
– bem como a construção de andares de betão no interior dos baluartes.

O conjunto fortificado Torre/Fortaleza que, mais tarde, após 1640, é ampliado com a Cidadela, 
constitui, pelo seu carácter único e pelo estado de preservação em que se encontra, um dos mais 
importantes monumentos de arquitectura militar portuguesa.

O seu restauro e o melhoramento da musealização feita em 2014 é muito importante, sobretudo 
para um concelho onde a presença de fortificações marítimas é marcante.

Contudo, a meu ver, é ainda mais imperioso que a CMC, que tutela este monumento, promova, 
a curto prazo, a continuação dos trabalhos arqueológicos que têm estado parados desde 2005. É 
mais do que previsível que a continuação destas campanhas venha trazer muitas e importantes 
novidades, que permitirão a melhor compreensão deste magnífico conjunto fortificado.
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