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A CARTA DE VILA DE CASCAIS
Corria o ano de 1364, quando os habitantes de Cascais solicitaram ao Rei D. Pedro I que os libertasse da sujeição à Vila
de Sintra e elevasse este lugar à categoria de Vila.
Concede o monarca a mercê requerida, a 7 de Junho de
1364, em Santarém, através da outorga da Carta de Vila, estabelecendo os primórdios da organização municipal, na autonomia face a Sintra, na capacidade de eleição de juízes e oficiais, e
pela jurisdição cível e crime, tal como acontecia nos outros conm diante o pagamento
celhos do País. Privilégio Con di
anual de duzentas libras portuguesas, para além dos direitos de
que a povoação lhe era trib • ' . .
Ao Rei D. Pedro, cognominad or alguns «o Cruel», por
outros «O Justiceiro» a Historia rec nhece que a sua crueldade
proveio do desvario result' h~ d~ s~ si ato da mulher que
amava profundamente. O seu espírito de j stiça, verificado em
inúmeros actos, confirma-se com a ' doaç da Carta de Vila,
procurando assim 'nbertar a popu ação, criar a administração
local, estabelecer obrigações
' Co
Divulgando a Carta de Vila, queremos prestar homenagem
a D. Pedro I, pelas suas quaÚdádes oe gbvernante com clara visão dos direitos do povo.
A Carta de Vila demonstra a preocupação de regulamentar
o relacionamento dos homens que pressentiam no Municipalismo a forma de poderem estar esclarecidos, numa época em que
as comunicações eram dificeis, quanto aos seus direitos e obrigações, e viam principalmente nele, a base da Democracia.
Séculos mais tarde, Eça de Queiroz sintetizaria na frase «O
Homem livre nos Municípios livres - representados por uma
Câmara - é esta a forma mais fecunda dos Governos Democráticos.»
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A permanência das fontes documentais e pensamentos,
impõem-nos uma última reflexão: a importância da conservação e organização dos documentos de Arquivo, primeiro como
diplomas legais, mais tarde como marcas do passado, na elaboração da História.
o Presidente

~I
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da Câmara

A CARTA DE AUTONOMIA DE CASCAIS (1364)

Embora a vila de Cascais seja um produto da Baixa Idade
Média, existiu povoamento na região do seu concelho desde
tempos muito antigos. O estado actual dos conhecimentos arqueológicos permite remontar ao Paleolítico a fixação do homem na região cascalense, com achados pré-históricos em todas
as seis freguesias que hoje constituem o seu concelho!. Durante
o período romano continuou a permanência de habitantes, nomeadamente nas actuais freguesias de Alcabideche, Cascais,
Estoril e São Domingos de Rana. Tratava-se, contudo, de povoamento disperso, em vil/oe e casais isolados, sem a constituição de qualquer núcleo de relevo que contribuísse para um
desenvolvimento mais rápi o d territór' •
Os quase quatro séculos e meio de dominio muçulmano foram muito importantes para a região. A toponímia de raiz árabe atesta uma colonização . bun4imt ,. bretudo nas freguesias
de Alcabideche e São Do "' gos.,d RaJ a, quer com estabeleci'( os antigos. E surgiu
mentos novos quer com o rob~tec '
o primeiro povoado de cer a impo'rtância t Alcabideche.
Apesar desta fIxação h an,a, o territóri de Cascais - como
aliás toda a regiãp ~to,ral a v •
...
. sboa era considerada terra bravia e despovo . a
os da nacionalidade.
Coberto de matas, de carr
apenas pela criação de aves de \ . aç.:. a res) , muito considerados pela sua boa qualidade e formosura e cuja tradição remontava provavelmente a épocas mais recuadas.
Toda a ordenação do território dependia então do norte,
da vila de Sintra, outra fundação do período muçulmano, que
se desenvolvera e avultara como povoado de mediana grandeza,
suficientemente importante para ser registado pelos enciclopedistas e historiadores dos séculos x a XII. E a região de Cascais
passou a depender administrativamente de Sintra, sem que Alcabideche ou outro qualquer núcleo existente na zona pudesse
com ela ombrear.
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A conquista cristã do território, em 1147, não modificou,
em si mesma, este estado de coisas. Mas o afastamento gradual
da linha de fronteira para sul implicou maior estabilidade e favoreceu o povoamento do território.
É que, ao mesmo tempo, a expansão demográfica e económica de toda a Europa do Ocidente reflectia-se no Portugal
cristão, trazendo consigo um multiplicar das arroteias, um crescimento dos núcleos populacionais e a criação de outros muitos.
Foi, no País, a grande época da fundação de póvoas marítimas
que, à necessidade de escoamento e fixação das gentes, aliavam
a protecção da costa e as exigências de um comércio marítimo
em plena expansão. De norte a sul surgiram novos povoados
costeiros ou cresceram os que já existiam.
É dentro deste movo ento g
que se tem de compreender
o nascimento e o surto de Cascais. O povoamento por pescadores e outros mareantes, sem excluir alguns lavradores também,
fez surgir uma pequena ald'
e, m [mais do século XIII, tinha
já dimensão bast 'te par pos ui o seu alcaide, referente às
coisas do mar.
.
Mas Cascais pOl'q'qê? 'J3 aqui levantam-se e concorrem as
várias teses apresenta4as sobre a origem do nome. Na documentação mediev , .
aparece sempre grafado com
um sinal de abrevia . " p r im~ a totalidade das suas letras, o
i
éticos termos latinos cascales
que permite relacion.... o
ou cascanes, aliás a ... es -b& vocabulários, quer de latim clássico quer de latim medieval. A tese mais verosímil aponta para a
provável palavra portuguesa cascai - à semelhança de areal,
faial, funchal - identificadora de um terreno ou uma praia
coberta de cascas ou conchas de mariscos. Haveria nesta zona
alguns cascais e o topónimo primitivo seria porventura a aldeia
dos cascais ou a dos cascais, de onde derivou, por simplificação, Cascais. Seria assim? Só a documentação nos poderá um
dia responder.
No século de Trezentos a pequena aldeia continuou a aumentar. A pesca produzia já receitas consideráveis, contribuindo,
I
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em grande parte, para o abastecimento de Lisboa. A passagem,
quase obrigatória, de naves que demandavam a capital, oriundas de diversas proveniências, tomou Cascais em porto de escala concorrido e numa espécie de antecâmara da cidade. As
suas ligações com Sintra, a cujo termo pertencia, tomaram-se
menores e menos significativas, à medida que avultavam as ligações com Lisboa e a abertura para o mar. De vertical, no sentido
os meridianos, o eixo vital do povoado rodou para horizontal,
para o sentido dos paralelos.
Não sabemos se Afonso IV, que visitou Oeiras e Sintra em
Julho de 1339, passou acaso por Cascais ou por território que '
hoje lhe pertence. O que parece deduzir-se da documentação da
época é que não havia, ao tempo, qualquer paróquia nem outra
unidade administrativa pr ' ria, ne q1. alquer igreja com importância bastante para receber a imagem milagrosa de Nossa
Senhora da Graça encontra a, . v
362, nas redes de pescadores e que foi levada, em so~ene p clssão, para o mosteiro
dos eremitas de Santo Ag stinho de Lisb a.
A situação, contudo, teve.de . o . car-se e com rapidez. O
crescimento de Cascais ia o\>rigar'á alteraç -es de estrutura. Reinando D. Pedro I, e a partir de influên.Cl s que hoje nos escapam, foi conseguida a auto
Cl régia de 7 de Junho
de 1364 separo!l ~~cais do .
e intra, elevou-a a vila e
concedeu-lhe jurisdição cív e .. ii , o o aos demais concelhos do Reino. Em troca, {:;as ais e mprometeu-se a pagar ao
rei um imposto adicional de 200 libras por ano, além de todos
os direitos que já então eram devidos ao monarca.
O desmembramento da região de Sintra, com a constituição do concelho de Cascais, só se compreende em função de um
considerável desenvolvimento humano da zona autonomizada.
Na verdade, o território do novo concelho mostrava-se já, na
segunda metade do século XIV, bem povoado para a época e semeado de pequenos núcleos populacionais. Um documento de
1383 indicava 7 vintenas no termo de Cascais, o que correspondia a uns 140 vizinhos, ou cerca de 700 pessoas numa área
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de 97 km 2 • Era uma densidade de 7,2 habitantes/km2 , a que havia
ainda a somar a população da vila, porventura umas 200 ou 300
pessoas, fazendo subir aquele número para mais de 10. Em termos de hoje, seria uma densidade baixa. Em termos medievais,
contudo, tratava-se de uma densidade correspondente à média
nacional ou mesmo superior a ela. Estava-se em período de regressão demográfica, e quando o movimento se inverteu e as
densidades aumentaram, a partir de meados ou finais de Quatrocentos, o número médio atingido não foi além dos 15. Isto
comprova o que atrás ficou dito: a região de Cascais tinha gente
bastante para permitir a conquista de uma autonomia.
Esta gente, ainda por cima, distribuía-se um pouco por
todo o território concelhio. Só rareava ao longo do litoral, tanto
sul-sudoeste, a ocide e
v· a d Cascais, como sul, a oriente
dela, onde estão hoje os Estoris e a parte litoral da Parede e de
de então, era um mal necesCarcavelos. Omar, p
sário. Servia para trânsito e. ar ar alimento mas não para
viver perto dele. O ento e o ar marítimo tolhiam as colheitas,
faziam vergar as árvores, in n a a de areia as terras. Só em
vilas e cidades, cercadas de alt()s muros que criavam, no interior, ambientes prot gjdose ácolhe .ores, é que se aceitava a vizinhança do mar.
.
o território. Se, na vila,
Dezenas de cas· p
abundavam os pesca ores e u
marítimos, . no termo preponderavam os lavra ores. egiao de pequena propriedade
vilã, dividia-se em courelas de herdade de cereais, vinhas,
pomares, hortas, pastagens e matos, com gado de todas as espécies pastando aqui e além. Se a maioria dos proprietários se dedicava apenas à terra, não faltavam também mesteirais e até
pescadores donos de quintarolas que ajudavam à sua subsistência.
Parte da terra achava-se em mãos absentistas, quer de proprietários residindo noutras áreas do município, quer de proprietários mais distantes, vivendo no termo de Sintra ou até em
Lisboa, alguns deles, aliás, naturais do concelho e que para ele
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voltavam na velhice. Também nestes casos se encontravam mesteirais e outros cuja profissão não era a agricultura.
Toda esta gente circulava com frequência de local em local,
quer no interior do concelho quer fora dele. Nas escrituras de
compra e venda é normal haver testemunhas cuja residência habitual se localizava a vários quilómetros de distância. O absentismo de muitos proprietários implicava também visitas à região
onde se tinham os bens. Foi já atestada a emigração para Lisboa em busca de trabalho, mas o regresso aos locais de origem
parece ter-se verificado também, talvez quando a velhice chegava. Esta mobilidade das pessoas era acompanhada pela mobi- ,
lidade dos próprios bens de raiz. Assistiu-se, ao que parece, a
tentativas de emparcelamento e à constituição de alguns patrimónios de dimensão consi eráveL
Estas várias dezenas de pequenos e médios proprietários
permitiam a constituição de um concelho nos moldes clássicos
da Baixa Idade Média. É que va . se uidamente analisar.
ue habitualmente é
Cascais nunca teve foral n9 enti
dado a este termo. Os seus,textos e is d . os básicos foram as
cartas régias de 7 de Junh de 1364, 'e de 8 de Abril de 1370.
A primeira, embora muito éurta e sucinta em texto, estabelecia
as normas essenciais do mu. . . . , determinando:
e e t em diante isenta de
1 -:- qUf >Sascais fi
qualquer suje~ção , a Sintra e fosse considerada
vila;
... " I 12 - que tivesse jurisdição cível e crime própria, como
as demais vilas do Reino;
3 - que elegesse juízes e oficiais concelhios segundo
normas nos outros municípios; e
4 - que pagasse anualmente ao rei 200 libras, além de
todos os demais direitos reais a cobrar no território do novo concelho.
l

É de notar que este documento não definia qualquer território que ficasse por termo da nova vila. Aparentemente, só o
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povoado é que se considerava doravante autónomo. Todo o demais território continuava a pertencer ao termo de Sintra.
A carta régia de 8 de Abril de 1370 veio corrigir esta falta.
Era impensãvel que existisse um concelho sem qualquer território rural a ele adscrito. O facto de Cascais ter sido nessa data
entregue, como feudo, a Gomes Lourenço do Avelar, poderoso
valido do rei, influiu porventura na determinação de um território que logicamente Sintra não desejaria perder. Foi assim definida uma ãrea de quase 100 km2 , muito semelhante à do actual
concelho. Ao lado da constituição do termo e da exposição das
razões que levaram à concessão do feudo, a carta régia de 1370
determinava ainda:
1 - a sepru açã o ste o e do «lugar» de Cascais de
qualquer sujeição a Sintra;
2 - a doaç
.
urenço do Avelar de toda a
jurisdição çível-t: 'une, com ressalva do direito
de apelo para
ei n s feitos crimes, da jurisdição sobre.'os mariu os, que continuava a pertencer ao monarca, da 'li erdade de entrada e acção
de corregedores no n vo senhorio, e dos direitos
reais sobre' ÍZlmas e mercadorias transportadas
em na'
Bt-~ ais descarregadas e transaccionadas.
Assim, e com excepção da definição do termo, a carta régia
de 1370 nada prescrevia sobre a organização do concelho. Era
antes uma carta de criação de senhorio. Aparentemente, o município de Cascais continuava a reger-se pelo diploma régio de
1364, de D. Pedro I. Cartas subsequentes, relativas ao feudo,
nada trouxeram também de novo sobre os moldes definidores
do município.
Não sabemos a data em que se terão efectivado a organização do concelho e realizado as primeiras eleições. Em 1377 jã
havia pelo menos um alvazil na vila para os pleitos cíveis, ao
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lado de um juiz, porventura correspondente ao segundo alvazil,
o dos feitos crimes. Em 1383 a organização do concelho achava-se já completa, com os dois alvazis, dois vereadores, o procurador, um porteiro e um pregoeiro. A organização militar
incluía, desde antes dessa data, o anadel, o coudel e os vintaneiros, sete em 1383 como vimos. Para cobrança dos réditos
havia, pelo menos, um almoxarife. Cascais contava, ao que
parece, dois tabeliães, de nomeação senhorial, dispondo cada
um do seu sinal próprio.
As reuniões do concelho faziam-se, a princípio, à porta do
castelo, provavelmente num pequeno largo flanqueado pela
igreja matriz que a gravura de Bráunio representa. A partir de
começos do século xv passa a mencionar-se o «Paço do Concelho», sem que, por ora, na a se sai a da sua localização e
características. Na assembleia geral ou relação de 1383 tomaram
parte dezasseis pessoas, além do~ homens das vintenas. É de supor que o número total de eleit()res f sse muito além das
duas dúzias de pessoas. Podemos,f cilment indentificá-Ios com
os proprietários mais ricos da reg( , gu s deles interessados
também no tráfico mercantil e nas. pescarias. É duvidoso que
pescadores e mesteirais, se outro patrim ' nio, fizessem parte
do grupo dos homens-bons o ~ ~
Tratava-se, em resumo,. e m v·
e dimensões médias
rear com as cidades
no panorama' gerai"d6 país. "m ci
sedes de bispados e aimoxari a o _ J e- IlI.~ito menos com Lisboa - situava-se todavia bem acima da grande massa das
aldeias e lugares de escassas dezenas de habitantes que representavam a maioria nesse Portugal de finais da Idade Média.
A carta de autonomia de Cascais só existe hoje em cópia
tardia, de meados do século xv. O documento original, entregue ao novo concelho e devidamente selado com o selo régio,
perdeu-se, não se sabe quando. Também se perdeu a transcrição
original, registada no livro da Chancelaria de D. Pedro I referente ao ano de 1364, quando este livro foi deliberada ou aci-
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dentalmente destruído, por não ser já necessário. De facto, a
partir de meados do século xv, tomou-se a trágica decisão de
seleccionar os documentos - uns em versão integral, outros em
resumo - dos muitos livros de chancelaria então existentes,
relativos aos vários reinados anteriores ao de D. Afonso V,
formando com eles novos volumes, considerados os únicos que
valia a pena conservar. Os dez livros da chancelaria de D. Pedro I
ficaram assim reduzidos a um SÓ, o que hoje ainda subsiste. Os
outros desapareceram.
A carta de vila de Cascais foi uma das seleccionadas a permanecer e, felizmente para nós, na sua versão integral. O português trecentista deve ter sido pouco ou nada adulterado na
transcrição, mas a ortografia sofreu, com certeza, alterações
um s' lo e escrevia-se diferentemente.
consideráveis. ass
Também se omitiu, como é evidente, a assinatura ou o sinal do
rei e as assinaturas e ou os sinais dos altos funcionários e do
notário confIrmantes ' e CP ctores.
O texto q e:pass ' o h je contém-se em parte de duas
colunas (97 v. o e 9~) do, 1
subsistente, redigido com boa caligrafIa, em letra gót~ca:redonda, de fácil compreensão. É o que
se transcreve a seg~ir, seguind a leitura feita há anos pela Faculdade de Ciêl .
umanas da Universidade Nova
de Lisboa2 •
•

J
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A. H.

DE OLIVEIRA MARQUES

1 - Veja-se um desenvolvimento de tudo o que vai ser dito, incluindo a
correspondente bibliografia, em A. H. de Oliveira Marques, Novos
Ensaios de História Medieval Portuguesa, Lisboa, Presença, 1988,
pp. 108-113 e 136-143.
2 - Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367), Lisboa, 1984, n. o 913,
p.422.
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Cascaães seia villa sobre ssy e fora da sugeiçom
de sintra
[D]om pedra [sic] pella graça de deus Rey de portugal e do algarue a quantos esta carta virem faço saber
que os homens boolls de easeaaes me enujarom dizer
que fosse mjnha mereee de os fazer Jssentos da sugeiçorn
de sintra cuja aldea era e lhes outorgase que o dieto
logo de caseaães fosse ujlla per ssy e ouuese per ssy jurdiçom e Jujzes pera fazer djreito e justiça E os outros
officiaães que fossem compridoiros pera boo regimento
desse lugar E que elles dariam a mjm em cada / / hüu
anno duzentas llibras mais aallem daquillo que me rendiam os meis [sic] djreitos que eu auja do dicto logo
E eu veendo o que me 'lU. aro di . r e pedir E teendo'
que he serujço de deus e meu e ~ a ' a da rnjnha terra
porque aquelle lugar esta em aquella costa do mar E querendo fazer graça e mereee
,
res do dieto lugar
de caseaães tenho por bem ~ . m n o que o dieto lugar
de cascaães seia Jsento de sugeyçom de syntra cuja aldea
era E que seia villa per sy ,E 'lu .á J urdiçom do ciuel
e do crime como ham a outras v· las do meu senhorio
que assy som Jssentas E mando ,que enlejam seus Jujzes
pera fazerem 'djreito e Justíça e façam seus offieiaães
segundo he custume de fazer nas outras villas do dieta
meu senhorio E elle::; d e ' a a
jm em cada hüu
annodaquj en diante as dietas duzentas llibras aallem
do que eu hi ey
,"
I
E em testehhinho desto lhes mandey dar esta mjnha
carta
dante em santarem vij dias de junho el rrey o mandou
per afomso dominguez seu uasallo airas lourenço a fez
era de mjl iiW e dous annos."

VersãO' em PQrtuguês mQdernQ

Cascais seja vi/a sobre si e fora da sujeição de Sintra
DQm PedrO', pela graça de Deus, rei de PQrtugal e dO' Algarve, a quantQs esta carta virem façO' saber que QS hQmens-bQns de Cascais me enviaram dizer que fQsse minha mercê de
QS fazer isentQs da sujeiçãO' de Sintra, cuja aldeia era, e lhes QUtQrgasse que O' ditO' lQgQ de Cascais fQsse vila PQr si e hQuvesse
PQr si jurisdiçãO' e juízes para fazer direitO' e justiça, e QS QutrQS
Qficiais que fQssem cQmpridQirQs para bQm regimentO' desse lugar; e que eles dariam a mim em cada anO' 200 libras mais, além
daquilO' que me rendiam QS meus direitQs que eu havia dO' ditO'
lQgQ.
E eu, vendO' O' que me enviaram dizer e pedir, e tendO' que é
serviçO' de Deus e meu e guarda da minha terra, PQrque aquele
lugar está em aquela CQsta do. ar~. e querendO' fazer graça e
mercê aQS mQradQres dO' ditO' I ga d Cascais, tenhO' PQr bem e
mandO' que O' ditO' lugar de ç
is seja isentO' da sujeiçãO' de
Sintra cuja aldeia era, e que ,seja vila Qr si e que haja jurisdiçãO'
dO' cível e dO' crime 'mO" hãO' as Qutras vilas dO' meu senhQriQ
que assim sãO' isentas. B mandO' ue elejam seus juízes para fazerem direitO' e justiça ~ e fa am seus Qficiais segundO' é CQstume
de fazer nas Qutras vil
d'to ' se11hQriQ. E eles devem dar
a mim em cada anO',
dO' que eu i hei.
E em testemunhO' distO' lhes mandei dar esta minha carta.
Dante em Santarém, 7 dias de JunhO'. EI-Rei O' mandQu PQr
AfQnsQ DQmingues, seu vassalO'. Aires LQurençQ O' fez. Era de
1402\ anQs.

\ Era de César, então usada, correspondente a 1364 da Era de Cristo, só seguida
em Portugal a partir de 1422.
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