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Exemplares importantes da arquitectura militar portuguesa, as fortalezas
marítimas da Costa de Cascais desempenharam, ao longo dos séculos um
papel crucial na defesa de Lisboa e da sua barra. Hoje, são uma marca
inconfundível na paisagem do litoral do Concelho de Cascais.
No final do século XIX, à excepção da Cidadela, são todas desactivadas.
Algumas, vendidas em hasta pública são arrasadas para no seu lugar serem
construídas casas de veraneio, outras são adaptadas a novas funções.
Apesar disso, o Concelho de Cascais é, a par do de Oeiras, um dos concelhos
do país com um dos mais importantes conjuntos patrimoniais na área da
fortificação. Ciente da riqueza deste património, a autarquia tem desenvolvido,
na última década grandes esforços para reabilitar muitas delas. O forte de
Santa Marta é hoje o Museu dos Faróis, a cidadela vai, dentro em breve ser
integralmente recuperada tendo em vista a sua adaptação a Pousada e está
em curso o projecto de musealização da fortaleza de Nossa Senhora da Luz.
Para além disso estão previstas intervenções nos fortes do Guincho, Cresmina
e S. João da Cadaveira.
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O património, nas suas diferentes manifestações, abrange todos os vestígios
de actividade humana num território, os quais constituem importantes fontes
de informação sobre a vida e as actividades das pessoas ao longo dos tempos.
Ele regista e exprime o longo processo do desenvolvimento histórico, formando
a essência das diversas identidades nacionais, regionais e locais. O património
individual e a memória colectiva de cada localidade ou de cada comunidade são
insubstituíveis, e assumem-se como um importante alicerce para o desenvolvimento das sociedades.
Como objectivo essencial da gestão do património deverá eleger-se a comunicação do seu significado e a necessidade da sua conservação através da
divulgação junto da comunidade residente e dos visitantes.
Promover o conhecimento do território através da observação dos vestígios do
passado, dos sítios e ambientes construídos, da biodiversidade, das tradições
e costumes, da produção técnica e científica, literária ou artística constitui um
desafio que se assume como essencial e imprescindível aos dirigentes e a todas
as instituições nacionais e locais.

A história destas fortalezas e o papel que desempenharam na defesa da Barra
do Tejo são o tema central deste Roteiro das Fortificações Marítimas onde
podemos ficar a saber também quais os principais engenheiros militares que
aqui trabalharam nas obras de fortificação.

Fortificações Marítimas

A pé ou de automóvel, partir em busca destas sentinelas do oceano propiciará
seguramente um agradável passeio sempre à vista do mar.

Margarida de Magalhães Ramalho, licenciada em História da Arte é responsável
pelas escavações arqueológicas na fortaleza de Nossa Senhora da Luz desde
1987. Desde então, tem-se dedicado ao estudo das fortificações marítimas.
Em 1989, foi bolseira do governo espanhol, tendo estado vários meses em
Espanha a recolher documentação nos arquivos daquele país.
Autora de vários artigos e conferências sobre fortificação, publicou, em parceria
com outros dois investigadores, o livro Fortificações marítimas da Costa de
Cascais. É responsável pelo projecto de musealização da fortaleza de Nossa
Senhora da Luz.
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Fortificações Marítimas

A colecção “Roteiros do Património de Cascais” reúne, em volumes temáticos,
da autoria de especialistas nas diversas áreas do Património, um conjunto de
informação de elevada qualidade, coligida de forma a optimizar a compreensão
sobre as características significativas do nosso património, permitir o seu usufruto, o seu entendimento, o conhecimento fundamental para a sua preservação
e valorização da nossa herança cultural.
Agradecemos a todos os que contribuíram para esta edição, nomeadamente
aos autores dos vários temas que integram a colecção: Património Natural
e Geológico, Engº Eugénio Menezes de Sequeira e Doutor Miguel Magalhães
Ramalho; Património Arqueológico, Doutor José d’Encarnação e Dr. Guilherme
Cardoso; Fortificações Marítimas, Drª Margarida Magalhães Ramalho; Arquitectura
de Veraneio (Cascais), Doutora Raquel Henriques da Silva e Arquitectura
Modernista, Doutora Maria da Graça Briz.
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O património, nas suas diferentes manifestações, abrange todos os vestígios
de actividade humana num território, os quais constituem importantes fontes
de informação sobre a vida e as actividades das pessoas ao longo dos tempos.
Ele regista e exprime o longo processo do desenvolvimento histórico, formando
a essência das diversas identidades nacionais, regionais e locais. O património
individual e a memória colectiva de cada localidade ou de cada comunidade são
insubstituíveis, e assumem-se como um importante alicerce para o desenvolvimento das sociedades.
Como objectivo essencial da gestão do património deverá eleger-se a comunicação do seu significado e a necessidade da sua conservação através da
divulgação junto da comunidade residente e dos visitantes.
Promover o conhecimento do território através da observação dos vestígios do
passado, dos sítios e ambientes construídos, da biodiversidade, das tradições
e costumes, da produção técnica e científica, literária ou artística constitui um
desafio que se assume como essencial e imprescindível aos dirigentes e a todas
as instituições nacionais e locais.
A colecção “Roteiros do Património de Cascais” reúne, em volumes temáticos,
da autoria de especialistas nas diversas áreas do Património, um conjunto de
informação de elevada qualidade, coligida de forma a optimizar a compreensão
sobre as características significativas do nosso património, permitir o seu usufruto, o seu entendimento, o conhecimento fundamental para a sua preservação
e valorização da nossa herança cultural.
Agradecemos a todos os que contribuíram para esta edição, nomeadamente
aos autores dos vários temas que integram a colecção: Património Natural e
Geológico, Engº Eugénio Menezes de Sequeira e Dr. Miguel Magalhães Ramalho;
Património Arqueológico, Doutor José d’Encarnação e Dr. Guilherme Cardoso;
Fortificações Marítimas, Drª Margarida Magalhães Ramalho; Arquitectura de
Veraneio (Cascais), Doutora Raquel Henriques da Silva e Arquitectura Modernista,
Doutora Maria da Graça Briz.
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Introdução

Com uma história geológica de 150 milhões de anos e um património natural
invejável, o território que corresponde ao actual Concelho de Cascais, foi
habitado desde a Pré-História. Aninhado à sombra protectora da Serra de
Sintra, que serve de barreira «aos ventos do quadrante norte, carregados
de humidade oceânica» este território tinha então, como ainda hoje, um clima
de excepção. A proximidade do mar e a fertilidade da terra completavam
o cenário de paraíso que favoreceu ao longo dos tempos a instalação do
Homem na região. Desses nossos longínquos antepassados ficaram vestígios
importantes, de que as grutas do Poço Velho, de S. Pedro ou da Alapraia são
alguns exemplos. Muitos séculos mais tarde, por aqui também vão fixar raízes
os romanos que nos deixaram legados consideráveis em Casais Velhos, no Alto
do Cidreira, em Miroiços da Malveira da Serra e, sobretudo em Freiria.
Apesar de mais escassos, os testemunhos da presença tardo-romana e muçulmana também têm sido revelados através de várias escavações arqueológicas.
A história do município só começa verdadeiramente em 1364, quando D. Pedro I
eleva Cascais à categoria de vila e a desanexa da sujeição a Sintra. Com um
porto de águas mansas, paredes meias com o oceano e vizinho da Barra do
Tejo, cedo Cascais vai sentir na pele a ambição de piratas e corsários. Para evitar
este triste fadário e tendo em conta que o castelo medieval já não cumpria
as suas funções defensivas, Cascais recebe pela mão de D. João II uma torre
fortificada que, à semelhança das suas congéneres da Caparica e de Belém, é

o prenúncio da futura fortificação abaluartada. No final do século XVI, e dada
a importância crescente da defesa desta costa para a segurança de Lisboa, são
elaborados vários planos para a defender, sendo o mais consistente o levado
a cabo após a Restauração. Até finais do século XIX, apenas estas estruturas
militares humanizarão um litoral deserto que, em breve, se tornará no mais
concorrido do país.
A escolha de Cascais, em 1870, pelo rei D. Luís para aí passar a época balnear,
vai catapultar a humilde póvoa marítima para o lugar de primeira praia do
reino e ditar o desenvolvimento de todo este litoral. É neste contexto que se
vai desenvolver a arquitectura de veraneio que, com os seus belos palacetes
e chalets, vai marcar as novas estâncias balneares nascidas à sombra da vila
da corte.
No final da I Guerra Mundial, as atenções vão virar-se para um outro ponto do
concelho, quando começa a ganhar forma o sonho de Fausto Figueiredo, de
uma estância balnear de luxo nos antigos pinhais de Santo António do Estoril.
A chegada no final dos anos 20 à Câmara Municipal de Cascais do arquitecto
modernista Jorge Segurado, vai revolucionar as directrizes arquitectónicas que
vão passar a pautar o gosto da nova estância balnear.
Apostada em dar a conhecer a sua história e o seu património, a Câmara
Municipal de Cascais inicia agora uma colecção de Roteiros de Património que
terá, numa primeira fase, os seguintes títulos: Património Natural e Geológico,
Património Arqueológico, As Fortificações Marítimas, Arquitectura de Veraneio
(Cascais) e Arquitectura Modernista. Outros títulos poderão seguir-se-lhes já
que o património do concelho de Cascais é, por demais, rico e diversificado.
Contribuir para a sua divulgação alargada é, pois, o objectivo desta colecção.

▶
Forte e farol do Cabo Raso.

Margarida Magalhães Ramalho
Coordenadora da Colecção

aeródromo
autódromo

Par
Sint

auto-estrada
avenida marginal
a
Estr

Biblioteca

da d

a Se

rra

Malveira
da Serra

Campo de Golf

EN

Casino

5
724

Centro Cultural de Cascais
estação de autocarros
Ser

ra

estação de Comboios

e
Malv
a da

Parque Natural
Sintra-Cascais

informação turística

d

Linha Férrea
Linhas de Água

a
Estr

uuu

a
ira d

1

Hospital

Charneca

2

museu
Parque ou Jardim

3
eia

Aldeia de
Juzo

d
Rua

a Ar

Vias Principais

Murch

do
Gu
in c
ho

4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

e linha de mosqueteria
Lage do Ramil
Forte de nossa senhora da Guia (actual Laboratório de Biologia marítima)
Forte e farol de santa marta (actual Farol museu de santa marta)
Cidadela de Cascais
Fortaleza de nossa senhora da Luz
Forte de santa Catarina (actual Casa seixas, sede da Capitania do Porto de Cascais)
Forte de nossa senhora da Conceição (desaparecido, no seu lugar o Palácio Palmela)
Forte de s. Roque (desaparecido, no seu ligar, a linha férrea e a Casa de s. Roque)
Forte de santo antónio do estoril (desaparecido, no seu lugar o edifício do tamariz)
Forte de santo antónio da Cruza d’assubida (desaparecido, no seu lugar o Chalet Barros)
Forte de s. Pedro ou s. teodósio da Cadaveira (actualmente conhecido por Forte Velho)
Forte de s. João da Cadaveira
Forte de santo antónio da Barra
Forte do Junqueiro (actual sanatório)

Birre

Cob

ro
ma
oA
lin

Parque Natural
Sintra-Cascais

e

5

Quinta
da Marinha

6 Forte de s. Jorge de oitavos (actual núcleo museológico de oitavos)
7

reia

Av
ªN

ªS
rª d

6

Torre

5 Forte de s. Braz de sanxete e farol do Cabo Raso

da A

oC
ab

Ru a d a

4 Bateria da Crismina

Rua

da

Forte do Guincho
2 Bateria da Galé (desaparecida, no seu lugar o Restaurante muxaxo)
3 Bateria alta (desaparecida, no seu lugar o Hotel do Guincho)

sta

1

Co

Es
tra

da

Areia

o

7

8

Parque Natural
Sintra-Cascais

a Se

rra

Penha
Longa

5
724

A16

N

Adroana
Zambujeiro
EN

tino

Manique
de Baixo

An
jos

al

-4

á
Am
lia

tra
Es

Carrascal de
Alvide

Avª Bombeiros Vol
untários

o

Murtal
Alapraia

S. João
do Estoril

18
19

Av
ªM
arg

ina
l

A5

S. Pedro
do Estoril

S. Domingos
de Rana
Variante à

da

Rebelva

da

t ra
Es

ia

ra

ap

Al

Avª Júlio Dantas

Estrada da

Livramento

Freiria

Lindoso

Av
Sa ª d
bó e
ia

º
ng
ªE
Av

ir
ue
alg

Tires

Avª Francisca

Av
Ál ª D
va . N
re u
s P no
er
eir
a

Avª de Sintra

aro
Am
no
i
l
e
Ad

ªS

EN 249-4

11

es

10

gu

12

Cascais

15 16 17

to

13

14

Av

Caparide

Estoril

Monte
Estoril

dr i

en
am
ivr

A5

Cobre

Ro

L
do
da

Abuxarda

Alvide

ª
Av

Bicesse
A5

ão
eiç
nc
Co
a
d
da da
tra bo
Es Abó
a
d
Abóboda
Estrada de Polima
ia
Ma

249

rad
Es t

Jus

EN

cip
rin
aP

Ru

Alcoitão

Murches

a
ad

s
eve
sN

Trajouce

Es
Ou trad
tei a P
ro
r
de incip
Po al
lim de
a

da de
Estra

Talaíde
Jos
é

EN 6.7

Alcabideche

Est
rad
a

ue
Maniq

Est
r
Tala ada d
íde e

5
724
6
A1

Sassoeiros

Parede

9
Carcavelos

20

Av
ªM
arg

ina

l

Outeiro de
Polima

03

Roteiros do Património
de Cascais
Fortificações Marítimas
Margarida Magalhães Ramalho
Mais do que qualquer outro tipo de monumento, as fortificações marítimas são
uma imagem de marca do concelho de Cascais. Ao longo dos séculos, foram
levantadas, entre Carcavelos e o Cabo da Roca, cerca de duas dezenas destas
estruturas militares. Construíram-se torres fortificadas e de vigia, fortificações
abaluartadas, construções provisórias de madeira, muralhas, trincheiras e linhas de
mosquetaria. Se é verdade que muitas já desapareceram, não deixa de ser importante
o número das que ainda se encontram em razoável estado de conservação,
estando algumas adaptadas ou em vias de adaptação a espaços museológicos.
Exemplares importantes da arquitectura militar portuguesa, as fortalezas
marítimas da antiga Costa de Santo António, hoje conhecida por Costa do
Estoril ou de Cascais, foram, também, peças fundamentais na defesa de Lisboa
e da Barra do Tejo.

◀
Forte de S. Jorge de Oitavos.

Neste Roteiro poderá conhecer as suas histórias.

Pormenor.
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A defesa marítima de Lisboa
Em 1571, escrevia o engenheiro militar Francisco de Holanda no seu tratado
Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa: «Porque não terá Lisboa fortaleza
pois que é tão nobre e presunçosa cidade, assim como tem Milão, Nápoles,
Florença, Ancona, Treviso, Génova, Pesaro, Ferrara, Nice e outras menores cidades
que ela, e que não dominam Oriente nem Poente como Lisboa?». De facto
a capital do império, onde afluíam desde meados séculos XV as riquezas de
África, seguidas das da Índia, só não foi atacada e destruída por mero acaso, já
que as suas defesas deixavam muito a desejar. Como o próprio Francisco de
Holanda relembra a D. Sebastião neste tratado, Lisboa continuava a escudar-se
apenas nas muralhas mandadas levantar por D. Fernando que, apesar de serem
«a melhor obra que nenhum Rei fez em Lisboa depois das igrejas», estão
velhas e a necessitar urgentemente de serem restauradas e reforçadas por
torres, bastiões e portas. Além disso, continua Holanda, também deveria ser
«fortalecida, reparada e acabada a fortaleza de Belém e a de S. Gião [S. Julião];
(…) e isto, com alguns baluartes fortes que lhe respondam da outra banda da
Trafaria e da área da Adiça (…) ou se possível for, havendo pedra ou fundamento
seguro, podia-se fazer este baluarte no meio da cabeça onde arrebenta o mar
dos cachopos, que responde mais certeiro a S. Gião (…)».
Este estudo de Francisco de Holanda mostra que, na prática, quando D. Sebastião sobe ao trono, a defesa da barra do Tejo assentava, apenas, na primitiva
fortaleza de S. Julião, nas já obsoletas torres de Belém e da Caparica e, sobretudo,
nas caravelas que patrulhavam o Tejo.

12

Fortificações marítimas

Desde que se iniciara a aventura das Descobertas, só um rei, D. João II, tivera
a lucidez de preparar uma defesa concertada do reino. Em tempo de paz
mandara reforçar e restaurar todas as fortificações de fronteira (o que provocou
muitos protestos dos vizinhos castelhanos). No que tocava a defesa de Lisboa
mandou edificar a torre de S. Sebastião da Caparica e a de S. Vicente de Belém
(que só foi levantada no reinado seguinte) e mandou apetrechar caravelas com
bocas-de-fogo para patrulhar o Tejo. A facilidade com que estas embarcações
se podiam movimentar e a inovação preconizada pelo próprio rei, do tiro
sair rasante à água, tornou-as em temidas fortalezas móveis. Por outro lado, a
perigosa embocadura do rio, repleta de armadilhas naturais, servia de elemento
dissuasor a ataques navais.
Nos reinados seguintes, as prioridades defensivas serão dadas aos territórios
conquistados na costa africana. Assim, relativamente à barra do Tejo, a única
obra de relevo será a fortaleza de S. Julião. Pensada, ao que parece, ainda por
D. Manuel e eventualmente iniciada no reinado seguinte, esta fortificação só
tomará forma, segundo um projecto de Miguel de Arruda, durante a regência
de D. Catarina. Construída já à luz dos novíssimos cânones da arquitectura
militar moderna, esta fortaleza abaluartada será, posteriormente, muito ampliada
durante a ocupação filipina vindo ainda a sofrer alterações após a Restauração.
Com a regência do cardeal D. Henrique o plano de salvaguarda do principal
acesso à capital não se altera. Alias, ao entregar as rédeas do reino a D. Sebastião
o cardeal afirma «Fesce a fortificação de S. Gião; de Cascaes (…) e a Torre da
banda da Caparica (…) e se mandou para isso artelharia, munições e armas».
Ora, esta afirmação, para além de não referir nenhuma nova fortaleza na
embocadura do rio, não traduz o sentido real da palavra “fortificar”, que, nesta
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época, pode significar coisas tão diversas como o reforço de uma estrutura
militar pré-existente, uma construção de raiz ou, simplesmente, o envio de
tropas, munições ou armas. Pelo confronto com outra documentação coeva,
parece ser a esta última possibilidade que o regente se referia. Contudo, não é
de descartar a hipótese, pelo menos no que respeita a Cascais, que durante este
período se tenham realizado algumas obras de reforço da velha torre joanina,
já que, recentemente, novas escavações arqueológicas na fortaleza de Nossa
Senhora da Luz vieram por a descoberto vestígios de estruturas que parecem
ser antigas trincheiras e poderão ser deste período. Também um documento
encontrado nos arquivos de Veneza e recentemente publicado vem demonstrar
que, em 1580, a fortaleza de Nossa Senhora da Luz estava já construída: «(…)
Cascais la qual terra é posta sul maré, et há un castello di forma triangulare com
baluardo alla moderna per guardiã del maré (…)»
Apesar dos alertas dados por Francisco de Holanda, D. Sebastião vai continuar
a fazer orelhas moucas quanto à defesa da barra, preocupado que estava com
os seus sonhos de grandeza. Aliás, em alguns círculos próximos do rei, como
insinua Holanda havia quem afirmasse «que não há mister [necessidade] Lisboa
fortaleza, porque a fortaleza dela são os portugueses» Este tipo de argumento,
bem português é refutado pelo autor do tratado «a isto respondo que (…) mais
fortes foram Jerusalém, Roma, Constantinopla e Cartago, as quais foram até
ao fundo quase assoladas. Por isso ninguém se engane com suas presunções,
indiscrições e pouca prudência. Pois que vemos que os Santos, Reis e Papas
costumam fortalecer suas cidades». Como era óbvio, Francisco de Holanda
estava coberto de razão e nove anos depois, a rápida entrada das tropas do
duque de Alba em Lisboa provou-o claramente.
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◀
Desenho do Litoral da costa de
Cascais feito provavelmente por
um espião ao serviço de Filipe II.
Finais do século XVI.
Arquivo Casa de Alba, Madrid.
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Imbuído de um outro espírito e, consciente da fragilidade das defesas do seu
novo reino, Filipe II de Espanha vai dar uma especial importância à defesa da
barra, até porque a recente aliança entre o Prior do Crato e a coroa britânica
fazia prever ataques da armada inglesa ao litoral português, o que, de facto,
chegou a acontecer.
Da volumosa correspondência entre o rei e os dois principais chefes militares:
o duque d’Alba e Sancho d’Ávila responsáveis, respectivamente, pela defesa
do Centro/Sul e do Norte de Portugal, se infere o carácter de urgência e a
preocupação da fortificação deste reino. Desde logo serão feitos inventários
das fortalezas e do estado em que se encontram, assim como se dá inicio a
novas construções militares.
No que respeita à barra do Tejo são feitos dois reconhecimentos. Um por
Jacomo Valiaro, mais conhecido por el Fratin (ou capitão Fratini), e outro por
Filipe Tércio.
Em 1590 são encomendados a Frei Vicenzio Casale uma nova descrição do rio,
o alargamento da Torre de Belém, das fortalezas de S. Gião e de Cascais e os
projectos para duas novas fortificações: a da Cabeça Seca e a de Santo António.
Este empenho construtivo vai perder força à medida que os reveses da fortuna
ensombram os horizontes castelhanos. Por outras palavras, com o advento da
Restauração e no que diz respeito à barra apenas estavam concluídos o forte
de Santo António do Estoril e a ampliação de S. Julião. Belém não é, felizmente
alterado, e na Cabeça Seca apenas se encontra a sapata da futura fortaleza de
S. Lourenço, mais conhecida pelo Bugio. Em Oeiras é levantado um forte onde
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hoje existe o de S. João das Maias. Em Cascais, restaura-se o abaluartamento da
antiga torre joanina que dera origem à fortaleza de N.ª S.ª da Luz e da Cidadela
pouco mais haveria do que o projecto.

▼
Planta da vila de Cascais, de 1590,

Com D. João IV vai dar-se mais uma vez atenção à questão da defesa. Instituído o

de Vicenzio Casale incluída no livro
de Alexandre Massai, “Descripção

Conselho de Guerra, logo em Dezembro de 1640, as preocupações viram-se para

do Reino de Portugal”, 1621.

o estado dos sistemas defensivos, nomeadamente os que defendiam acessos

Museu da Cidade.
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directos à capital. O passado recente tinha realçado a importância estratégica de
Cascais. Assim, é nomeado D. António Luís de Meneses, conde de Cantanhede,
para governador dessa praça de armas, o qual estabelece, também, um plano
para fortificar toda a linha de costa entre Peniche e Xabregas. No âmbito deste

▼

projecto, levado a cabo durante a segunda metade do século XVII, foram

Planta de Cascais

levantados 48 fortes, sendo os pré-existentes acabados ou modernizados. Como

de Filipe Terzio de 1594.

prioridade máxima, o conde estabeleceu o troço Belém-Guincho, seguindo-se

Archivo General de Simancas.

Belém-Xabregas e finalmente o litoral entre o cabo Raso e Peniche.
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▲
Até ao final da guerra da Restauração vai-se proceder ao alargamento de

Proposta de reforço da fortaleza de

S. Gião, à conclusão de S. Lourenço da Cabeça Seca, à construção da Cidadela

Cascais com uma trincheira de cal e

de Cascais e de praticamente, quase todos os fortes entre Belém e a praia do

terra feita por Leonardo Turriano, 1597.
Archivo General de Simancas.

Guincho.
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Acabadas as hostilidades, a defesa de Lisboa volta a ser secundarizada. No
entanto, a intervenção portuguesa, quase um século depois, na Guerra dos
Sete Anos faz renascer a atenção ao problema.
Com o terramoto de 1755 as fortalezas costeiras, sobretudo, as do Algarve e da
Barra do Tejo, ficam muito deterioradas. Por essa altura o marquês de Pombal
chama a Lisboa o conde de Lippe, a quem entrega a difícil tarefa de reorganizar
o exército e a defesa de Portugal. Para além de todas as alterações introduzidas
pelo conde alemão para transformar um exército desorganizado e miserável
(sem fardas iguais e cujos soldados se viam, muitas vezes, obrigados a pedir
esmola à porta dos quartéis) numa força militar condigna, Lippe mandou
restaurar e artilhar a maior parte das fortalezas portuguesas. A Barra do Tejo
é reforçada pelo forte de Nª Sª das Mercês de Catalazete e junto à praia do
Guincho são levantadas três baterias: Galé, Alta e Crismina. Com a partida do
conde de Lippe e com o desinteresse habitual dos tempos de paz, a política
defensiva esmoreceu. Nos finais do século XVIII os relatórios sobre o estado em
que se encontravam as fortalezas da barra referem, invariavelmente, a mesma
situação: a maior parte dos fortes estava desguarnecida de tropas (à excepção
das praças de armas de maiores dimensões). Em alguns casos os fortes serviam
de casa de família de algum militar. Quanto ao armamento a situação era
quase hilariante e faz lembrar o popular sketch dos anos sessenta da “Guerra
do Solnado”: há balas mas não há artilharia; há balas e artilharia mas não há
pólvora, os reparos estão bons mas as peças estão enferrujadas, os reparos e as
peças estão bons mas têm as rodas partidas, há balas, artilharia, pólvora mas não
há tropa….Como muito bem observou, no século XVI um viajante italiano de
passagem por Portugal «o ver somente qualquer fortaleza que tenham, como
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está guardada e com que ordem mantida, permite conhecer que esta nação
não nasceu para a guerra».
Com as invasões napoleónicas é acautelada, pela primeira vez, a defesa de
Lisboa também por terra. Tendo em vista a defesa de S. Julião da Barra e dos
ancoradouros montados na praia fronteira à fortaleza, esta linha, semi-circular,
apoiava-se, a Oeste e a Leste, nos fortes de S. Domingos de Rana e S. João das
Maias respectivamente. Desta linha faziam ainda parte mais de uma dezena de
fortificações provisórias – os redutos – unidas, praticamente, por uma linha de
trincheiras. Sendo a terceira, das tão conhecidas Linhas de Torres projectadas
por Wellesley, a Linha Defensiva de Oeiras tinha por principal função permitir
uma eventual evacuação das tropas inglesas.
Finda a Guerra Peninsular, em breve, os campos cultivados substituíam as
efémeras obras militares…
Vinte anos depois, D. Miguel via-se a braços com a resistência liberal. Temendo
eventuais desembarques das forças fiéis ao seu irmão, D. Pedro, o rei absoluto
manda restaurar muitas fortificações ao longo da costa. O recente ataque
da esquadra francesa que conseguira forçar a barra e fundear junto a Belém,
em Julho de 1831 (em sequência do aprisionamento de cidadãos franceses
residentes em Portugal) tinha posto em evidência a ineficácia das defesas
da capital. Neste período é levantado um forte perto da Boca do Inferno, em
Cascais (de que não há praticamente vestígios), e são instaladas algumas baterias
provisórias, nomeadamente no alto da Cruz Quebrada, junto ao convento de
S. José de Ribamar (Algés) e na praia do Guincho.
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Trabalho inglório, já que as tropas liberais chegarão a Lisboa vindas do sul e o
temido desembarque efectua-se no Algarve numa zona, não fortificada, perto
de Cacela.
Com o rápido avanço da artilharia, o sistema defensivo da embocadura do Tejo
volta a ter de ser repensado. Neste contexto é mandado elaborar, por D. Pedro
V um projecto que tinha em conta as novas condicionantes. A morte prematura
do rei fez com que os estudos se prolongassem pelo reinado seguinte e por
mais de trinta anos. O passado recente tinha demonstrado que a defesa por
terra era tão ou mais importante que a defesa da costa. Neste contexto surge
o Campo Entrincheirado de Lisboa que tinha como fortes principais: Sacavém,
Ameixoeira, Monsanto, Alto do Duque e Caxias. Incluía, ainda, o reduto de
Montes Claros e o já existente forte do Bom Sucesso em Belém, assim como
mais quatro baterias na margem Sul do Tejo. Mas a constante evolução do
material de guerra leva a que entre 1887 e 1889 volte a ser nomeada mais
uma Comissão de Defesa marítima da Barra do Tejo e cidade de Lisboa. A presidi-la
estava o então príncipe D. Carlos de Bragança que muito contribuiu para a
realização prática deste estudo. Apesar de aprovado, este projecto acabou por
sofrer várias alterações e reduções devido a cortes orçamentais.
Em conclusão, a eficácia do sistema de fortificação preconizado, de certa
forma, por Francisco de Holanda, iniciado por Filipe II e concretizado após
a Restauração prende-se, sobretudo, com o seu carácter dissuasor. Como se
verificou, este sistema tinha um ponto fraco: cercadas por terra, estas fortalezas
eram facilmente subjugadas. Além disso, as endémicas dificuldades económicas
e o desleixo subsequente levaram a que a defesa só se organizasse em caso
de perigo. Assim se compreende que, na maior parte do tempo, muitas delas
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estivessem sem guarnição e/ou sem munições. Por isso, perante um perigo
imprevisto, a capacidade de resposta tinha de ser, obviamente, fraca. Senão
vejamos a facilidade com que a esquadra francesa força a Barra em 1831.
Perdido definitivamente, o interesse militar, muitas destas fortalezas foram,
progressivamente, desactivadas no final do século XIX. Após ocupações várias,
algumas delas voltaram a estar ligadas, de alguma forma, ao Exército ou à
Marinha e, por conseguinte, preservadas, conservando exteriormente, em traços
gerais, as primitivas estruturas. Outras, menos afortunadas, foram-se degradando,
acabando por ser transformadas em discotecas ou arrasadas para, no seu lugar,
se erguerem hotéis, prédios, sanatórios ou, simplesmente, para passar o caminho
de ferro ou Estrada Marginal.
Esta situação é, infelizmente, idêntica em todo o país. Desaparecidas, arruinadas
(a maioria) ou descaracterizadas por obras mais ou menos recentes, as fortalezas
marítimas são vítimas do abandono e do desinteresse a que os tempos de paz
sempre as votaram. Já no séc. XXI a sua sorte contínua incerta. Em muitos dos
casos, a recuperação destes imóveis, geralmente classificados como de Interesse
Público, é feita não em função do respeito pela traça original e pelos materiais
primitivos mas em função dos interesses puramente comerciais ou funcionais.
Resta-nos chamar a atenção para este conjunto arquitectónico de invulgar
qualidade que são as fortalezas marítimas portuguesas e esperar que a opinião
pública entenda o perigo a que estão sujeitas e obriguem os poderes públicos
a repensarem as suas intenções.
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As Fortalezas de Cascais
Ao contrário do que possa parecer, o conjunto fortificado conhecido por
Cidadela de Cascais não é constituído por uma única fortaleza, mas sim por
duas, ou melhor três. Vejamos porquê.

▼
Torre de Cascais.
Cópia aguarelada do desenho
de Georgius Braun do seu livro

A Torre de Cascais, a fortaleza de Nossa Senhora da Luz
e a Cidadela

“Civitates Orbis Terrarrum”, 1572.
Arquivo Histórico Municipal de

Quando, em 1640 D. João IV, através do recém-criado Conselho de Guerra,

Cascais (AHMC).

manda reforçar todas as fortificações do reino, sobretudo as que defendiam os
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acessos à capital, em Cascais apenas existe uma fortaleza, a de Nossa Senhora
da Luz. Mandada construir, na segunda metade do século XVI, esta fortificação
triangular, era, por sua vez, o resultado do abaluartamento de uma velha torre
fortificada, levantada, em 1488 por ordem de D. João II.
Esta torre, que terá tido a evocação de Santo António, assemelhava-se
estruturalmente às de S. Vicente de Belém e de S. Sebastião da Caparica,
mandadas também construir pelo mesmo monarca, embora a primeira só tenha
sido concretizada no reinado seguinte. Em termos arquitectónicos estas novas
fortificações continuavam a usar, embora de um modo muito simplificado, a
gramática do velho castelo medieval. Uma torre quadrada ameada, com um
corpo mais baixo de planta rectangular, ficando o conjunto envolvido por
uma muralha onde se abriam “trons” ou troneiras para a colocação de peças
de artilharia. Com o perigo a vir do rio ou do mar, estas construções militares,
prenunciando os futuros baluartes, vão ser construídas sobre as rochas junto
à água.
Até ao reinado do Príncipe Perfeito, a vila de Cascais era, pelo menos desde
meados do século XIV, defendida por um castelo, de sete torres, cuja porta,
virada à praia, estava reforçada por uma barbacã. Até aos finais do século XV,
toda esta costa era assolada pela pirataria, nomeadamente pelos barcos de
João Bretão. Por esse motivo, a vila de Cascais encontrava-se praticamente toda
no interior das muralhas, onde aqui e ali se abriam já trons para a artilharia.
A presença constante de João Bretão terá sido uma das razões que levou o rei
D. João II a mandar levantar aqui a Torre de Santo António junto à água. Durante
o século XVI, esta estrutura tardo-medieval vai sofrer algumas ampliações e
será reforçada com trincheiras e, eventualmente, com linhas de fuzilaria, cujos
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vestígios foram encontrados durante uma campanha de escavação no interior
da fortaleza de Nossa Senhora da Luz.
A maneira fácil como, em 1580, as tropas espanholas, comandadas pelo duque
d’Alba, tomaram a fortaleza de Cascais, após o desembarque junto ao Cabo
Raso, como o afirma o Marquês de Santa Cruz e o Duque de Alba na sua
correspondência, alertou o governo de Madrid para a fragilidade das defesas
desta vila. Filipe II vai ter como uma das suas prioridades o reforço desta costa.
Perante a possibilidade de um ataque eminente das tropas inglesas, aliadas
do Prior do Crato, (que vieram de facto a desembarcar em Peniche) a torre,
envolvida por três baluartes, que a tinham tornado na fortaleza de Nossa
Senhora da Luz, é restaurada já que tinha sofrido graves danos com o ataque
da artilharia do cerco do duque de Alba. Esta fortificação triangular, caso
quase inédito em Portugal, (só há outra na Figueira da Foz), ainda hoje existe.

▲

Englobada, mais tarde, no perímetro amuralhado da cidadela é, muitas vezes,

Antigo tron para artilharia da

confundida com um baluarte dessa Praça de Armas.

muralha exterior da Torre de
Cascais posta a descoberto pelas
escavações arqueológicas na
Fortaleza de Nossa Senhora da Luz
em 1987.

Muitíssimo bem preservada, a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, teve, desde
1987 várias campanhas de escavação no interior. Durante esses trabalhos foram
abertos os acessos a todos os baluartes, emparedados há mais de cem anos e foi
identificada toda a estrutura da torre joanina. Esta que continua a corresponder
ao espaço utilizável da fortaleza de Nossa Senhora da Luz, é composta por
uma torre quadrangular de três pisos à qual se adossa um edifício de planta
rectangular de dois pisos. No interior dos baluartes da fortaleza, compostos

▶
Interior do baluarte sul da

por uma sucessão de salas abobadadas, foram encontrados restos da antiga
muralha exterior e do quebra-mar da torre.

Fortaleza de Nossa Senhora da Luz.
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Totalmente independente da Cidadela, o acesso à fortaleza de Nossa Senhora
da Luz faz-se através de uma porta que se localiza no final do Passeio Maria Pia.
No ponto em que está a investigação, esta fortaleza poderá ter sido iniciada
antes da invasão espanhola, mas só terá sido terminada por volta de 1590. Na
época, a conclusão desta obra muito desagradou a Nuno Orejon, o novo alcaide
castelhano que considerava, e com razão, que a importância estratégica da vila
merecia uma fortaleza doutras dimensões.
O reparo de Orejon não terá caído em saco roto. Pouco tempo depois, em
1594, já aparecia desenhada em duas plantas, encontradas no Archivo General
de Simancas, uma assinada pelo engenheiro militar italiano Felipe Terzi e outra
de autor desconhecido, a futura cidadela, concebida para reforçar as defesas da
vila. Contudo, a falta de dinheiro e o desmoronar do império espanhol terão
levado a que, até 1640, pouco ou nada tenha sido feito para a concretização
da nova fortaleza.
Será já depois da Restauração que a Cidadela é levantada, primeiro sob a
orientação de Mateus Simões e, depois, pela dos engenheiros franceses Charles
Lassart e Philipe Guitau, mandados vir por D. João IV. Desentendimentos entre
Guitau e o governador da Praça levam à intervenção real. Pouco tempo
depois, Guitau é enviado para o Brasil e substituído, durante alguns meses,
pelo jesuíta flamengo João Paschasio Cosmander. Em 1650, a direcção da
obra é entregue a um outro francês, Nicolau de Langres, que apresenta
três projectos megalómanos para o reforço desta fortaleza, dos quais só o
revelim de protecção à entrada da fortaleza de Nossa Senhora da Luz terá
sido construído.

◀
Interior do baluarte sul da
Fortaleza de Nossa Senhora da Luz.
Abertura para a artilharia.
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▶
Porta de Armas da Cidadela de

O acesso principal ao recinto fortificado fazia-se (e faz-se) através de um portal,

Cascais, antes de ser desactivada.

de grandes dimensões, a porta d’armas, que se abre a meio da cortina norte,

▼
Planta anónima de 1594 da vila de
Cascais. Em perspectiva a fortaleza
de Nossa Senhora da Luz, a futura

em arco de volta perfeita debruado por silhares alternados, salientes e não
salientes. A encimá-lo, um frontão triangular, que descarrega sobre duas meias
colunas e duas meias pilastras, rematado pela coroa real, ladeada por duas
esferas armilares.

Cidadela (projecto) e o palácio dos
senhores de Cascais.

O núcleo central desta fortaleza é um pátio quadrangular de 35 m de lado, a

Archivo General de Simancas.

parada, limitado, como já se referiu, por quatro edifícios ou quarteirões.
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O armazenamento de água era feito por duas cisternas. Uma, superior,
colocada à entrada da Cidadela. A outra, inferior, sob o pátio central. De planta
quadrangular está dividida em quatro tramos, com três filas de três colunas
cada onde descarregam arcos torais e formeiros de secção rectangular, em
asa de cesto, os quais delimitam abóbadas abatidas placadas com nervuras
de cantaria.
Do outro lado da praça e nas traseiras do quarteirão de S. Pedro existem, ainda,
as antigas casernas. A sul e sob a antiga bateria dos Artilheiros encontravam-se
mais casernas e as cavalariças.
Entre a porta de armas e a casa do governador, (actualmente palácio
presidencial), ergue-se a capela de Nossa Senhora da Vitória. Utilizada, após
a República como armazém, foi restaurada e recuperada, em 1930, por
iniciativa de Maria do Carmo Fragoso Carmona, mulher do então Presidente
da República.
De uma só nave, tem dois altares frontais e duas pequenas capelas laterais.
Apenas a do lado da Epístola tem altar e está dedicada a S. Francisco Xavier.
Na do lado do Evangelho tem uma tela representando o arcanjo S. Miguel. Na
capela-mor as paredes estão revestidas por painéis de azulejos setecentistas que
retratam cenas de guerras bíblicas. O altar-mor é de talha e tem a invocação
de Nossa Senhora da Vitória. O tecto é de madeira e, segundo a tradição, foi
pintado no século XIX por Malhoa.
Em 1755, o terramoto semeia o pânico e a destruição de norte a sul do
país. Cascais não é excepção. A vila é praticamente arrasada. Na Cidadela só

32

Fortificações marítimas

ficam de pé as muralhas e a cisterna subterrânea. Recobrada a serenidade,
começam as obras de reconstrução que se vão realizar em poucos anos.
O restauro da fortaleza vai seguir, ao que tudo indica, a planta original. Assim,
são reerguidos os quatro edifícios ou “quarteirões” que delimitavam a Parada:
o de Santo António a Norte, o de S. Luís a Sul, o de S. Pedro a poente e o

▼

de Santa Catarina – onde se encontrava a casa do governador da Praça – a

Cidadela. Parada.
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Nascente. São ainda refeitas a cisterna exterior e a capela de Nossa Senhora
da Vitória.
Como todo o sistema defensivo da barra do Tejo, a cidadela de Cascais
desempenhou, sobretudo, um papel dissuasor, não tendo servido de palco a
grandes episódios militares. Na noite de 30 de Novembro de 1807, Cascais é
ocupada sem luta pelas tropas de Junot, chefiadas pelo general de Brigada de
Cavalaria Barão Maurin que se instalam na cidadela. Treze dias depois a bandeira
francesa é içada na fortaleza, o que suscita o mais vivo protesto por parte do
Juiz de Fora que considerava que os franceses tinham entrado como amigos
e não como ocupantes.
No ano seguinte a 2 de Setembro, a esquadra britânica entra no Tejo e as
fortalezas de Cascais, S. Julião e Bugio são entregues aos ingleses.
Durante o período miguelista, a Fortaleza da Luz e a cidadela vão albergar cerca
de 200 prisioneiros liberais deslocados de S. Julião da Barra onde grassava um
surto de cólera. Entre os prisioneiros viria Borges Carneiro, um dos responsáveis
pela revolução liberal de 1820, que aqui acabará por falecer.
Algumas décadas depois, em 1870, e numa fase de declínio evidente da
importância estratégica de Cascais como primeiro baluarte de Lisboa, o
rei D. Luís escolhe para residência de verão a antiga casa do governador
na Cidadela. Depois de algumas obras, a família real aqui vai passar a
época balnear até 1907. Durante quase quarenta anos, a Cidadela torna-se
paço real. No âmbito dos seus trabalhos oceanográficos, D. Carlos instala
numas dependências da cidadela o primeiro laboratório de biologia
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marítima do país para tratar as espécies capturadas durante as campanhas
oceanográficas.
Após a República este palácio fica abandonado por alguns anos, sendo,
posteriormente, transformado em residência de verão da Presidência da
República. Aqui se instalaram temporariamente alguns presidentes da
I República como Bernardino Machado e Canto e Castro. Mais tarde, já durante
o Estado Novo, o presidente Óscar Carmona passa a residir em permanência.
São dessa época algumas obras importantes de remodelação no interior do
palácio. Parte da varanda sobre a baía é, também envidraçada e a capela
restaurada. O seu sucessor Craveiro Lopes vai, também, utilizar o palácio.
Actualmente, tanto a fortaleza de Nossa Senhora da Luz (afecta ao Estado
Maior da Armada) como a Cidadela (sob a alçada do Ministério da Defesa)
foram cedidas, por protocolo, à autarquia, embora o palácio continue ligado à
Presidência da República. Para a fortaleza de Nossa Senhora da Luz está previsto,
a breve trecho, a instalação de um museu de sítio, onde serão expostas, entre
outras coisas, todos os materiais exumados durante as várias campanhas de
escavação que decorreram no seu interior. Para o palácio da cidadela, residência
oficial da Presidência da República e que está a ser integralmente restaurado,
está prevista instalação do Museu das Ordens Honorificas. Quanto à Cidadela
propriamente dita, irá ser adaptada a Pousada e área comercial segundo um
projecto do arquitecto Gonçalo Birne.
Com a construção da Cidadela, após a Restauração, ficava constituída a cabeça
da Praça de Armas de Cascais que passaria a ter sob a sua dependência uma
série de fortes, construídos na maior parte dos casos sob o impulso do Conde
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de Cantanhede, que iriam pontuar toda esta costa entre S. Julião da Barra e o
cabo da Roca.
Indo de oriente para ocidente começa-se por se encontrar o Forte de S. Domingos de Rana ou do Junqueiro.

Forte de S. Domingos de Rana ou do Junqueiro
Construído na ponta ocidental da enseada de Carcavelos, este forte foi uma das
estruturas militares preconizadas no plano de D. António de Meneses para a
defesa desta costa, após a Restauração. Apesar da sua modesta dimensão, um
corpo rectangular para alojamentos das tropas e uma bateria, este pequeno
forte, juntamente com uma extensa cortina de atiradores (que ligava a ponta
de Rana a S. Julião) serviu para fechar o arco do extenso areal de Carcavelos
cuja defesa não se encontrava completamente assegurada pela fortaleza de S.
Julião da Barra, construída no outra extremidade.
Reconhecida a sua importância estratégica, o forte foi ampliado no século XVIII.
Durante as invasões francesas o forte de S. Domingos de Rana continuou a
ser uma peça importante na defesa desta costa. Incluído nas Linhas de Torres,
aqui terminava a ocidente a linha Fortificada de Oeiras que tinha como função

▶
Planta do forte de

preservar um eventual porto de fuga para as tropas britânicas em caso de
derrota. No reinado de D. Miguel continuou a merecer a devida atenção sendo

S. Domingos de Rana.

beneficiado com várias obras que lhe garantiam um bom desempenho em

Direcção dos Serviços de Engenharia

caso de um possível desembarque das tropas liberais.

do Exército (DSFOM).
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Posteriormente e perdido o interesse militar foi levado duas vezes a hasta
pública. Mas a pressão exercida pelo médico Dr. José de Almeida e do conselheiro Tomás António Ribeiro Ferreira, junto do poder público, evitou a
venda a particulares tendo aqui sido inaugurado, em 1902 um sanatório, que
irá ser desactivado dentro em breve por o Hospital Dr. José de Almeida ir ser
transferido para a nova unidade hospitalar do concelho de Cascais inaugurada
em Fevereiro de 2010. Desconhece-se ainda o futuro desta antiga fortificação.
Apesar das inúmeras obras que sofreu para adaptação a hospital, há ainda
vestígios claros da sua traça primitiva, nomeadamente nos cunhais de cantaria
que se podem ver na fachada virada à Estrada Marginal, onde são, também,
visíveis as armas reais e a lápide evocativa da sua fundação em 1645.

Forte de Santo António da Barra
Alguns quilómetros à frente, ergue-se a silhueta do Forte de Santo António da
Barra, hoje também conhecido por forte de Salazar já que o antigo presidente
do Conselho aqui passou muitas férias de verão, tendo sofrido o famoso
acidente com uma cadeira que levaria ao seu afastamento do governo.
A história deste forte começara séculos antes. Quando Filipe II de Espanha
ocupou, em 1580 o trono português tinha, por experiência própria, consciência
de que as defesas da cidade de Lisboa eram pouco mais que ineficazes. Assim,
uma das suas primeiras medidas foi encarregar os engenheiros italianos que
o acompanhavam de estudarem um plano que impedisse o acesso a Lisboa
por rio e eventuais desembarques na linha de costa entre S. Julião e Cascais.
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◀
Hospital Dr. José de Almeida
na Parede, antes de ser
desactivado.
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É neste contexto que vai nascer o forte de Santo António da Barra.
A escolha do local para a nova fortificação e o respectivo projecto são da
autoria do engenheiro militar italiano Frei Vicenzio Casale. Depois de alguma
indecisão quanto à melhor maneira de construir o forte, Casale acabou por
optar por uma fortaleza de traçado quase quadrangular, com quatro baluartes
angulares, ficando os maiores virados para terra. No interior do recinto fortificado
organizavam-se, em dois edifícios oblongos separados por um estreito pátio
coberto, os quartéis dos soldados, armazéns e outras dependências necessárias
a vivência das tropas. A ligar os dois corpos, uma pequena capela da invocação
do santo padroeiro..
A obra durou pouco mais de um ano e em carta de 16 de Fevereiro de 1591
Casale informa o rei que El castillo de Santo António como escrivi a V. Mag. está
ja de manera que se puede meter gente y artilleria. Ficavam por acabar algumas
coisas de la parte de fuera . Nove anos mais tarde, o engenheiro-mor do reino,
Leonardo Turriano, avisa o rei de que este forte já precisa que se restaurem
os parapeitos e se faça nova esplanada para a artilharia. Após a Restauração,
também o conde de Cantanhede constata a necessidade de reparações.
Apesar da sua importância para a defesa da Barra, as fortificações portuguesas
vão sofrer sempre os danos do seu pior inimigo, os tempos de paz. Acabadas
as guerra ou afastados os eventuais perigos, as fortalezas eram praticamente
abandonadas. Não havendo o bom senso de as manter, degradavam-se muito
rapidamente. Assim, quando eram novamente precisas, o seu restauro era,
muitas vezes, quase integral. Para não fugir à regra, o forte de Santo António
da Barra foi inúmeras vezes intervencionado. Nas suas linhas gerais mantêm as

◀

estruturas desenhadas por Casale.

Forte de S. António da Barra.
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▶
Forte de S. António da Barra.

Perdida a função defensiva, o forte alberga, no final do século XIX um posto da
Guarda-Fiscal. A partir de 1915 é cedido ao Instituto Feminino de Educação e
Trabalho de Odivelas, para colónia de férias das suas educandas, situação que
prevalece até hoje.

▶
Forte de S. António da Barra.
Acesso à capela.
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S. João e S. Pedro da Cadaveira
Um pouco mais à frente e a enquadrar a Praia de S. João do Estoril ou da Poça
levantam-se, em duas elevações fronteiras, e a curta distância um do outro, os
fortes gémeos de S. João e S. Pedro da Cadaveira.

▼
Forte de S. António da Barra.

Do lado direito, para quem está virado para o mar, fica o de S. Teodósio ou de

Dormitório da Colónia no final dos

S. Pedro da Cadaveira, hoje conhecido por Forte Velho, designação que lhe ficou

anos 80 do Século XX.

de uma antiga casa de chá que ali funcionou nos anos cinquenta/sessenta e

44

Fortificações marítimas

cujo nome passou para as discotecas que se lhe seguiram. Do lado esquerdo
fica o de S. João da Cadaveira, que serviu durante anos como posto da Guarda
Fiscal, actualmente desactivado. Segundo a lápide que encima os dois portais,
estes dois fortes foram iniciados no dia 5 de Abril de 1642 e tinham como
função impedir qualquer desembarque na praia.
A organização espacial nestas duas fortificações é semelhante, embora o forte
de S. Pedro seja um pouco maior do que o de S. João e siga de perto as formas

▼

adoptadas para as pequenas fortificações construídas após a Restauração.

Forte de S. Pedro da Cadaveira.
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▲
Forte de S. João da Cadaveira.

A Câmara Municipal de Cascais tem prevista a curto prazo a reabilitação destes
dois espaços.

Os Fortes do Estoril
O plano de defesa da Costa de Cascais, concebido pelo conde de Cantanhede,
D. António Luís de Menezes, previu para a zona do Estoril (desde há séculos
conhecida por Costa de Santo António), a construção de três fortes nesta
enseada que impedissem qualquer tentativa de desembarque neste areal, onde,
nas vésperas da invasão espanhola tinha sido levantado um forte provisório
de madeira. Na ponta oeste, o de S. Roque, mais ou menos a meio do arco da
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▲
enseada, o de Santo António do Estoril e o último a nascente, o da Cruz de

Casal de S. Roque,

Santo António da Assubida. Sem datas concretas para a sua construção sabe-se

no princípio do Século XX.

que estavam a funcionar por volta de 1646. Estes fortes, cujas estruturas eram

AHMC.

relativamente simples, estavam ligados, a partir do século XVIII, por cortinas
de atiradores e trincheiras que cobriam toda a enseada e se estendiam para o
lado de Cascais até ao forte de Nª Sª da Conceição. Sem qualquer participação
militar relevante, estes fortes foram à semelhança de tantos outros sacrificados
ao “progresso”. No final do século XIX e com a chegada a estas paragens da
nova moda do veraneio foram desactivados e arrasados.
No caso do de S. Roque, o principal responsável pela sua destruição foi
o caminho-de-ferro, que chegou a Cascais em 1889. Também a casa, hoje
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▶
Chalet Barros,

conhecida por Casal de S. Roque, acabaria por ocupar parte do terreno onde

no princípio do Século XX.

estava localizada esta estrutura militar. Quanto ao de Santo António do Estoril,

AHMC.

o seu desaparecimento ficou a dever-se à construção do palacete do financeiro
Ernesto Driesel Schröter. Mais tarde, em 1929, a casa será adquirida por Fausto
Figueiredo, o responsável pela criação do Estoril, enquanto estância balnear de
luxo. Adaptada a restaurante e casa de chá, foi baptizada então com o nome,
O Tamariz. Esta designação estendeu-se à praia, sendo o antigo palacete um
dos símbolos do Estoril. O mesmo acontece com o castelo de fantasia que

▼

se encontra também nesta praia e que foi erguido sobre as ruínas do Forte

Palacete Ernesto Schröter,

da Cruz, o qual viu o seu fim chegar com a moda do veraneio na viragem do

no princípio do Século XX

século. Comprado por João Martins de Barros, foi arrasado para no seu lugar

AHMC.

se construir um palacete, o Chalet Barros. Desenhado pelo arquitecto Cezare
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Ianz, que aqui procurou recriar uma ideia de castelo medieval com as suas
torres e ameias, acabou por ser a causa do suicídio deste arquitecto, que foi à
falência durante a obra.

Os fortes de Cascais
Como vimos, estes três fortes estavam ligados por cortinas de atiradores que se
estendiam depois até Cascais, ao forte de Nª Sª da Conceição ou dos Inocentes
e deste até ao de Santa Catarina. Apesar de não se saber a data exacta da
construção destes dois fortes, pode constatar-se pela documentação existente

▼

que estes dois foram dos primeiros a ser levantados, por ordem do governador

Casa Palmela.

da Praça de Cascais, D. António de Meneses, ou não fizessem parte da defesa

50

▲
avançada da vila. Para sua localização foram escolhidos dois esporões rochosos,

Vestígios do antigo forte

um na ponta oriental da actual praia da Conceição e o outro a fechar, a leste, a

de Santa Catarina.

baía de Cascais. Assim localizados, estes fortes permitiam cobrir toda os acessos

Neste local será construída

à costa desde a linha defensiva do Estoril até à baía de Cascais. Perdidas as
suas funções militares, em meados do século XIX, o forte de Nossa Senhora da
Conceição foi comprado, em 1868 pelo duque de Palmela. Cinco anos depois
erguia-se em seu lugar o palacete, da autoria do arquitecto inglês Thomas Henry
Wyatt e que é hoje um dos edifícios emblemáticos do concelho.
Quanto ao forte de Santa Catarina, perdida a sua função estratégica, foi
adquirido por volta de 1916 por Henrique Manfroy Seixas que aqui construiu
o seu palacete, hoje sede da Capitania do Porto de Cascais. O sistema defensivo
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da vila e das praias adjacentes, incluía, também, uma cortina de atiradores que
se desenvolvia desde as muralhas da Cidadela até ao forte de Nossa Senhora
da Conceição. Junto à foz da Ribeira das Vinhas e defronte do forte de Santa
Catarina a muralha fazia um meio baluarte, sobre o qual, no final do século XIX,
chegou a estar instalado o Casino da Praia, um dos lugares mais chiques da
época do veraneio.
Das antigas cortinas de atiradores pouco subsiste. Do lado da praia da
Ribeira, a muralha foi praticamente toda sacrificada com a ampliação da avenida
D. Carlos I e do largo 5 de Outubro, tendo o pouco que restava desaparecido
durante as cheias de 1983. Do lado da praia da Rainha é possível detectar,
aqui e ali, alguns vestígios desta cortina embebidos nos muros de suporte de
algumas das casas que assentam na falésia.

Forte de Santa Marta
Ultrapassada a vila propriamente dita, a costa continuava a ser defendida por
outras fortificações. A umas dezenas de metros das muralhas da cidadela,
encontra-se o forte de Santa Marta. Também construído logo após a Restauração
esta fortificação completava a função defensiva da Cidadela.
Perdida a sua função militar em meados do século XIX, recebe no topo leste da
bateria, por decisão da Inspecção dos Faróis do Reino, uma torre quadrangular
de oito metros onde é instalado um farol. Em 1936 a torre subiu de 8 para 36
metros. Apesar das obras de adaptação à nova função, o traçado e os volumes
do forte não foram substancialmente alterados.
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Com a automatização do farol, em 1983, a existência de um corpo de faroleiros
residentes tornou-se dispensável. Actualmente, e apesar de o farol continuar em
serviço, este espaço foi integralmente remodelado pelo arquitecto Francisco
Aires de Mateus para aqui funcionar o primeiro Museu de Faróis do país. Com
um percurso museológico concebido pelo historiador Joaquim Boiça, o novo
museu é uma das apostas culturais mais interessantes do município.
Mais à frente, num terreno fronteiro à Boca do Inferno, existem as ruínas de
uma antiga torre de vigia, que se pensa ser do final do século XVIII. De secção
quadrangular, esta torre que no seu interior tinha apenas um compartimento
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▼
Forte de Santa Marta
após a sua reabilitação.
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▲
Museu-farol de Santa Marta.

abobadado que servia simultaneamente de alojamento e armazém, tinha como
função dar o alerta em caso de perigo. O acesso ao terraço, onde se realizava
a vigilância, era feito externamente por uma escada também em pedra. Em
caso de perigo o alarme era dado pelo toque de um sino colocado na parte
mais alta da torre.

Forte de Nossa Senhora da Guia
Seguindo pela estrada do Guincho encontra-se um outro forte, profundamente
alterado que, basicamente guarda da sua traça primitiva apenas a fachada
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principal. É o forte de Nossa Senhora da Guia, onde hoje está sedeado um
Laboratório de Biologia Marítima pertencente à Faculdade de Ciências de Lisboa.
Em 1580, o Duque D’Alba demonstrara, com o seu desembarque-surpresa,
junto ao Cabo Sanxete ou Raso que, apesar de não haver praias de Cascais

▼
Forte de Nossa Senhora da Guia,

até aos areais do Guincho e dessa costa ser rochosa e escarpada, a sua defesa

actual Laboratório de Biologia

não deixava de ser premente. Assim, e incluído no programa do conde de

Marítima.
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Cantanhede, executado após a Restauração, foi levantado, junto à ermida
seiscentista de Nossa Senhora da Guia,um pequeno forte com a mesma
evocação.
Construído sobre a escarpa rochosa sobranceira à Laje do Ramil, este forte possuía
uma cortina de atiradores que se desenvolvia para ocidente, acompanhando
os contornos do terreno e da qual ainda hoje subsistem vestígios.
Intervencionado por diversas vezes ao longo dos séculos, sobretudo em
situações de perigo iminente, como por exemplo durante a Guerra dos Sete
Anos ou no contexto das Lutas Liberais, este forte serviu, no final do século
XIX, de residência aos funcionários da estação semafórica da Guia. Nos anos
vinte chegou a ser arrendado por um particular mas, a partir de 1928, passou
a pertencer à Faculdade de Ciências de Lisboa.

Forte de S. Jorge de Oitavos
Continuando em direcção ao Guincho, encontra-se, pouco depois, o forte de
S. Jorge de Oitavos. Construído entre 1642 e 1648, esta estrutura militar visava
impedir a aproximação das armadas inimigas e evitar um eventual desembarque
numa extensa laje que a maré baixa punha a descoberto. Apesar de só ter sido
concluído em 1648, sabe-se que, dois anos antes, o forte já possuía condições
para receber tropas e artilharia. Comparativamente a outras estruturas militares
da época, S. Jorge de Oitavos apresenta algumas diferenças importantes, quer
no tamanho, bastante maior, quer na própria organização do espaço. Como
complemento o forte vai receber, no século XVII, uma linha de mosqueteria que
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se desenvolve desde o lado noroeste do forte ao longo da falésia. No final do
século XIX foi cedido à Guarda-Fiscal que aqui permaneceu quase cem anos.
Foi restaurado pela autarquia segundo um projecto do arquitecto Henrique
Albino. Em Dezembro de 2000 abriu ao público com um espaço museológico,

▼

que foi consideravelmente melhorado recentemente.

Forte de S. Jorge de Oitavos.
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Forte de S. Brás de Sanxete
A poucos quilómetros a poente, no Cabo Raso, ergue-se o forte de S. Brás de
Sanxete. Edificado numa zona rochosa plana, fazia parte do sistema defensivo
idealizado pelo conde de Cantanhede. De planta idêntica à fortaleza do Guincho,
hoje conhecido como forte do Abano, esta estrutura militar foi adaptada em
1893 a farol.
Em 1915, é construída em ferro uma torre faroleira que ainda hoje marca de
forma indelével a paisagem deste pedaço de costa. Apesar da automatização
do farol em 1985, este espaço continua a ter pessoal residente.

▼
Forte e farol do Cabo Raso.
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As Baterias do Guincho
Em 1762, no início da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra envia, juntamente com
alguns soldados ingleses, o general alemão Frederico Guilherme Schaumburg-Lippe para ajudar a defesa de Portugal, entretanto invadido por tropas hispano-francesas. Durante os anos que permaneceu no nosso país, o conde de Lippe,
não só fez uma completa reorganização do exército português, como levou a
cabo uma importante campanha de restauro de grande parte das fortificações
do país. Neste contexto, manda levantar três baterias junto às praias do Guincho.
A da Cresmina, que hoje se encontra em ruínas junto ao restaurante Arriba,
servia para cruzar fogo com S. Brás de Sanxete e defender o areal que lhe está
junto. A da Galé protegia, em conjunto com o forte do Guincho, a praia do
mesmo nome. A Alta erigida entre as duas primeiras, interagia com ambas,

▼

impedindo o acesso à pequena enseada que lhe está perto.

Bateria da Cresmina.
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Desclassificadas no final do século XIX, passaram para a mão de particulares.
Se a Alta e a Galé foram totalmente arrasadas para dar lugar, respectivamente,
ao Hotel do Guincho e à Estalagem Muxacho, a da Cresmina continua de pé,
apesar de muito arruinada.

Forte do Guincho
Por último e dentro dos limites do actual concelho de Cascais encontra-se o
forte do Guincho, entre esta praia e a do Abano.
Como já referimos, esta fortaleza tem uma planta idêntica ao forte do Cabo Raso.
Apesar de estar em avançado estado de degradação, mantém praticamente
intacta, a sua traça original. A sua história é uma sucessão de longos períodos
de abandono que provocavam danos, tanto nas muralhas, como nas peças
de fogo. Seguiam-se, em tempos de alerta, campanhas de restauro. As mais
importantes foram levadas a cabo por volta de 1793, quando a plataforma
rochosa em que o forte assentava ameaçou desmoronar-se. Procedeu-se,
então, a um reforço significativo das muralhas, sendo o embasamento rochoso
“contrafortado” por um paredão de cantaria. Durante essas obras, o interior da
fortaleza foi restaurado com alguma alteração da sua organização espacial.
Como a maior parte das fortificações entre Cascais e Lisboa, o forte do Guincho
nunca participou em nenhuma operação defensiva funcionando apenas como
um elemento dissuasor.

▶

Desactivado no final do século XIX, foi arrendado, por diversas vezes, a particula-

Forte do Guincho, no Abano.

res. Em 1934 passa para a posse do Ministério das Finanças que o cede em 1944
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ao Clube Nacional de Campismo que o vai utilizar como casa- abrigo. Para essa
nova função, o forte sofre algumas obras de restauro que pouco interferiram na
traça original. Enquanto casa-abrigo foi bastante utilizada, tendo mesmo sido
escolhida, pela sua situação privilegiada, por alguns jovens casais de campistas
para local de lua-de-mel. Em 1970 chegou a ser considerada a hipótese de aí
ser colocado um posto da guarda-fiscal o que acabou por nunca se concretizar,
tendo o forte, cinco anos depois, voltado para a posse do Clube de Campismo.
Nos últimos anos foi realizado um protocolo de cedência deste espaço à Câmara
Municipal de Cascais estando também prevista a sua reabilitação.

Forte da Roca
Já fora dos limites do concelho existia, encaixada numa pequena plataforma
a meia encosta da falésia, junto ao cabo da Roca, uma pequena fortificação,
dependente da Praça de Cascais. Era o forte da Roca, também levantado após
a Restauração. Com pouco valor estratégico, funcionava mais como vigia. De
pequenas dimensões, era composta por duas casas abobadadas e uma bateria
de quatro faces virada ao mar.
A fraca importância estratégica e o seu difícil acesso levaram a que, em 1720,
não tivesse ainda o lajeado da bateria acabado.
Durante o século XVIII foi, por duas vezes, intervencionado e ampliado. No
início do século XIX ainda estava operacional e tinha guarnição (um a quatro
homens, consoante o potencial perigo). Em 1977 foi classificado como Imóvel
de Interesse Público, o que não impediu que hoje dificilmente se consiga
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reconhecer qualquer vestígio desta antiga estrutura militar. Enquadradas numa
zona de rara beleza, as ruínas do Forte da Roca valem, sobretudo, pelo magnífico
passeio que proporcionam. Contudo só com auxílio de cartas militares é possível
encontrar o caminho.

◀
Planta do Forte da Roca.
DSFOM.
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Ameia – Elementos maciços que, espaçadamente coroavam as torres e/ou muralhas
medievais e serviam para protecção dos defensores.
Atalaia – Torre de vigia que podia funcionar isolada junto a eixos de aproximação ou
que servia para estabelecer a ligação entre duas ou mais fortalezas.
Baluarte – Principal elemento de uma fortificação abaluartada. É normalmente composto
por quatro lados e três ângulos exteriores e dois que forma com as cortinas.
Bateria – Plataforma, muitas vezes coberta, onde eram colocadas bocas de fogo.
Canhoneira – Espaço entre os merlões onde eram colocadas bocas de fogo
Casamata – Zona coberta, abobadada, situada, muitas vezes, junto aos flancos dos
baluartes, onde eram colocadas peças de artilharia.
Cava ou fosso – Escavação larga e profunda que protegia externamente a fortaleza,
dificultando o acesso do inimigo. Podia ser seco ou cheio de água. Estava ligado à
fortaleza por uma ou mais pontes levadiças.

◀
Forte do Guincho, interior.
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Cavaleiro ou Praça Alta – Local mais elevado que o baluarte onde se podiam colocar
bocas de fogo.
Cidadela – Fortificação de grandes dimensões de planta hexagonal ou pentagonal,
envolvida por um fosso
Cortina – Troço de muralha entre duas torres (castelo) ou dois baluartes
Fortificação abaluartada – Fortificação adaptada a armas de fogo. Tem como elemento
principal o baluarte. Relativamente ao castelo medieval tem muros mais baixos e
espessos e é, geralmente, construída em alvenaria com os ângulos rematados a
cantaria.
Guarita – Pequeno local de vigia coberto que se encontra, normalmente nos ângulos
de uma fortificação.
Linhas – Conjunto de obras de fortificação definitiva e temporária que serviam para
defender áreas territoriais relativamente grandes. Apoiavam-se, quando os havia,
nos acidentes naturais do terreno.
Merlão – Corresponde, na fortificação abaluartada, à ameia medieval.
Muralha – Muro defensivo de pedra ou taipa que envolve um castelo, fortaleza ou
aglomerado urbano.
Ponte levadiça – Ponte de madeira que possibilitava o acesso a um castelo ou fortaleza.
Em caso de perigo era levantada do interior por um mecanismo.
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Praça alta – Local elevado acima do plano do baluarte onde se colocavam bocas de fogo.
Reduto – Obra menor de planta quandragular levantada num baluarte, revelim ou,
mesmo, para além da esplanada mas que estava ao alcance de tiro do caminho
coberto.
Revelim – Obra exterior de forma triangular que servia para proteger portas e cortinas
Tron ou troneira– Buraco redondo, normalmente com rasgos verticais, destinado a
pequenas peças de artilharia. Podiam ser simples ou cruzetadas. Neste caso os
rasgos formavam uma cruz.
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CAZALE, Giovanni Vicenzo – Nasceu por volta de 1539 em Itália. Em 1566 professa no
convento florentino de Nª Sª da Anunciação. A sua formação artística iniciou-se
com a escultura, tendo estudado com um discípulo de Miguel Ângelo, João Ângelo
Montorsoli. Depois de muitos anos de escultura dedica-se, também, à arquitectura,
sendo nomeado arquitecto régio de Espanha em 1579. Tal como muitos outros
arquitectos da época, trabalhou alguns anos no Escorial, vindo posteriormente
para Portugal. Em 1589 chega a Lisboa, acompanhado do seu sobrinho Alexandre
Massay e trabalha em várias fortificações da barra do Tejo, nomeadamente na de
Santo António da Barra de que é autor. Morre em Coimbra, em 1594
COSMANDER, João Paschasio – De origem flamenga, era natural de Lovaina e foi
religioso da Companhia de Jesus. Vem para Portugal a convite de D. João IV, logo
após a Restauração. Apesar da sua formação em matemática, é na engenharia
militar que Cosmander vai deixar a sua marca. São-lhe atribuídos alguns fortes na
região de Lisboa mas a sua principal obra é a Praça de Elvas que, não só desenhou
e construiu, como ajudou a defender, já que era também soldado. Em 1647 foi
feito prisioneiro dos espanhóis tendo-se, então, passado para o lado destes. Como
conhecia muito bem a praça de Olivença dirigiu o ataque contra ela, tendo sido
então morto pelas tropas portuguesas.

◀
Forte e farol de S. Brás de Sanxete,
ou do Cabo Raso.
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FRATINO, Capitão.– O seu nome verdadeiro era Jacome ( Jacobo, Giacomo ) Palearo,
mas ficou conhecido por El Fratin ou por capitão Fratino. Natural de Morcote na
Lombardia, em Itália, esteve, alguns anos como arquitecto ao serviço de França. A
4 de Outubro de 1558 começou a trabalhar para Filipe II. A sua obra mais famosa é
a cidadela de Pamplona que se iniciou em 1571. Esteve também ligado a uma série
de fortificações no norte de África. Trabalhou na fortificação de Ibiza de Maiorca e
Menorca. Integrado no contingente de tropas que veio para Portugal com o duque
d’Alba, aqui permaneceu depois da ocupação espanhola, tendo sido encarregue
de inspeccionar as defesas do novo reino. Nesse âmbito fez um levantamento
pormenorizado da barra do Tejo e de Cascais. Em 1582 é mandado para Setúbal
para servir no reforço daquela vila mas, bastante doente, é obrigado a regressar
a Lisboa. Ficou então ligado às obras de ampliação de S. Gião. Morreu em 1586.
LANGRE, Nicolau de – Engenheiro francês, contratado a 31 de Março de 1644 para
trabalhar em Portugal em obras de fortificação.
Trabalhou, sobretudo, nas praças alentejanas, onde colaborou directamente com
outro engenheiro estrangeiro, João Paschasio Cosmander. Perante a ameaça inglesa
da esquadra de Blake, Langre regressa a Lisboa, para estudar a defesa marítima da
capital. Em 1659 é nomeado Engenheiro-Mor do Reino. No ano seguinte regressa
a França. Posteriormente, alia-se aos espanhóis, a quem entrega diversos planos
realizados em Portugal. Morre em 1662 durante o ataque a Vila Viçosa.
Enquanto esteve ao serviço de Portugal, Langre elaborou um álbum de projectos
para o reforço de várias fortalezas portuguesas, entre as quais a Cidadela de
Cascais. Para ampliação desta fortificação Langre fez várias propostas não tendo
sido nenhuma delas concretizadas.
LASSART, Charles – Engenheiro francês, foi chamado, por D. João IV, a Lisboa, onde
chegou em Setembro de 1641 para ajudar na fortificação do reino durante a guerra
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da Restauração. No início do ano seguinte já tinha vistoriado as fortificações marítimas à volta da capital, seguindo depois para o Porto, a fim de projectar a defesa
da barra daquela cidade. A 22 de Março de 1642 é nomeado Engenheiro-Mor do
Reino. Em 1643, Lassart retira-se da fronteira sem ordem do rei. É obrigado pelo
conselho de guerra e por imposição do monarca a regressar a Elvas para assistir à
fortificação daquela cidade. Posteriormente ter-se-á ausentado de Portugal mas, em
1657, encontra-se de novo entre nós. Ao que parece, poucos anos depois regressa
definitivamente a França.
Logo no início da sua estada em Portugal, Lassart ficou encarregue da construção
da cidadela de Cascais tendo, então, substituído no comando da obra o português
Simão Mateus pelo seu compatriota Philipe Guitau.
LIPPE, conde de – Frederico Guilherme Ernesto Shaumburg-Lippe nasceu em Londres
a 9 de Janeiro de 1724. Com um brilhante passado militar é chamado a Portugal
depois de 1762 para reorganizar o exército português e a defesa do país, invadido
pela Espanha e França.
Confrontado com uma falta absoluta de oficiais capazes e com um corpo de
soldados maltrapilhos, por vezes sem farda e que recorriam à esmola para sobreviver, Lippe limitou-se a uma guerra de posição, limitando o avanço das tropas
invasoras a Trás-os-Montes, Beira Baixa e Alentejo. Assinada a paz, o conde de Lippe
manteve-se em Portugal até 1764. Durante esse tempo reformou completamente o
exército, tanto do ponto de vista orgânico, como no que respeita ao recrutamento,
uniformes, tácticas, etc. Pela primeira vez houve uma tentativa de normalizar
os calibres das armas ligeiras e das bocas de fogo, de forma a racionalizar a sua
utilização. Paralelamente, inspeccionou a linha de costa e a fronteira, mandando
restaurar as fortificações degradadas e construir algumas novas. Na barra do Tejo,
são levantados o forte de Nossa Senhora das Mercês (Catalazete) em Oeiras e três
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baterias no Guincho, Crismina, Alta e Galé, das quais só resta a primeira, embora
muito arruinada.
Em 1764 regressa ao seu país. Três anos depois volta a Portugal, onde fica mais seis
meses para verificar o cumprimento das suas reformas e continuar o trabalho começado. Pouco tempo após a sua partida os velhos hábitos lusitanos reinstalaram-se.
Até à data da sua morte o conde de Lippe chamou, por diversas vezes, a atenção
ao governo de Pombal para este facto. Em vão. Poucos anos depois, os soldados
voltavam para as portas dos quartéis a pedir esmola.
MASSAY, Alexandre – De origem napolitana este engenheiro veio para Portugal em
1589, acompanhando o seu tio, o arquitecto italiano Giovani Vicenzo Cazale, com
quem trabalhava. Tal como ele dedicou-se às obras de fortificação. Juntamente com
o tio trabalha no forte de Santo António da Barra. Depois, desloca-se para a costa
alentejana, executando o forte fronteiro à ilha do Pessegueiro, em Porto Covo. Em
1621 publicou uma obra notável “A Descripção do Reino do Algarve” onde desenha
e analisa a costa de Portugal, do Algarve a Lisboa, com indicação das respectivas
fortificações. Na parte final deste tratado inclui algumas plantas desenhadas por
Cazale, bem como toda a correspondência que o seu tio manteve com o rei Filipe II.
MATEUS, Simão – Foi cavaleiro da Ordem de Cristo, tenente-general de artilharia, tenente
de mestre de campo-general e, a partir de 1662, engenheiro das fortificações da
corte e da província de Estemadura. Em 1641é nomeado pelo conde de Cantanhede
para dirigir as obras na Cidadela de Cascais, cargo que ocupa até ser substituído por
Philipe Guitau no ano seguinte. Entre 1662 e 1676 altura em que faleceu, esteve
ligado à fortificação de Lisboa, Cascais, Peniche, Santarém, Berlenga, bem como de
diversas fortalezas da barra do Tejo. Muitos anos mais tarde sabe-se que Mateus
volta a estar ligado à fortificação da Cidadela. Morre em Janeiro de 1676.
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SPANOCHI, Tiburcio – Italiano de ascendência nobre, foi cavaleiro da ordem de S. João
de Jerusalém. Retratista, por excelência, do território a ele se ficou a dever uma obra
impar Descripción de las marinas del Reino de Sicília, iniciada por volta de 1578 onde
descreve, com rigor, todos os dados que considera úteis à defesa, quer sejam da
natureza demográfica, económica, agrícola e outros. Veio para Portugal ao serviço
de Filipe II, tendo trabalhado na defesa da barra do Tejo. Por um relatório enviado
a Filipe II de Espanha por Jerónimo de Souto (e existente no Archivo General de
Simancas) pode depreender-se que Spanochi terá feito um projecto para uma
fortaleza em Cascais. Tendo em conta que nessa época já existiria a fortaleza de
Nossa Senhora da Luz, tudo leva a crer que Spanochi teria sido o autor de um dos
primeiros projectos da Cidadela.
TERZI, Felipe – Arquitecto e engenheiro militar italiano veio para Portugal no final do
século XVI, a convite de D. Sebastião. Participou na campanha de Alcácer Quibir e
foi feito prisioneiro. Resgatado pelo cardeal rei D. Henrique, regressou a Portugal em
1579. Após a morte do cardeal foi encarregue pelos governadores para promover a
defesa de Lisboa. Nesse âmbito são levantados vários fortes provisórios de madeira,
um nos cachopos, em frente a S. Julião da Barra, outro no areal do Estoril e um
terceiro junto à fortaleza de Nossa Senhora da Luz em Cascais. Incomodado com
a falta de organização e de dinheiro acabou por se entregar a Filipe II ainda antes
da invasão. Em 1590 é nomeado arquitecto-mor do reino. Perante o perigo de um
ataque inglês, Terzi é mandado reforçar a defesa de Peniche. Em 1594 faz uma planta
da vila de Cascais, com a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, a futura cidadela e
a casa dos marqueses de Cascais. Para além de muitas outras obras, trabalhou no
Convento de Cristo, em Tomar, na reconstrução do castelo de Palmela, na fortaleza
de Santa Catarina (na Figueira da Foz), na fortaleza de Setúbal, na construção do
Paço da Ribeira e, sobretudo, na igreja de S. Vicente de Fora que esteve sob a sua
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responsabilidade directa desde o início dos trabalhos até à data da sua morte em
1597.
TURRIANO, Leonardo – Arquitecto italiano, natural de Cremona, em Itália. Trabalhou na
corte de Praga sendo, depois, contratado, em 1583 por Filipe II, para trabalhar em
Espanha, onde chegou a ser engenheiro-mor. Trabalhou em muitas fortificações
espanholas, tanto no continente como nas Canárias. Depois da morte da sua primeira mulher, uma espanhola de alta estirpe, veio para Portugal, por volta de 1596,
onde volta a casar com Dona Maria Manuel de quem teve um filho, João Turriano,
que viria a seguir a profissão do pai. Em Portugal continuou ligado à fortificação,
tendo trabalhado em algumas fortalezas da barra do Tejo. Sobre a defesa de Cascais
pronunciou-se várias vezes em cartas que escreveu ao rei. Em 1597 envia, também,
a Filipe II uma proposta para reforçar a fortaleza de Nossa Senhora da Luz com
uma muralha de terra e cal. Por morte de Filipe Terzi, ocupa em 1598 o cargo de
engenheiro-mor do reino que ocupou até 1628 data da sua morte.
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