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Cabe-me a honra de presidir aos destinos da nossa autarquia 
precisamente no tempo em que cruzamos uma das mais importantes 
datas da nossa vida coletiva: as comemorações dos 650 anos 
da elevação de Cascais a Vila – que, por coincidências da história, 
caminham de braço dado com os 500 anos do Foral e com os 645 
anos da criação das fronteiras do concelho.  
 
Foi no dia 7 de junho de 1364, pela mão de D. Pedro I, que os homens 
bons de Cascais cumpriram um sonho. E que sonho era esse? O sonho 
de serem soberanos de si mesmos e não subordinados a Sintra. O 
sonho de serem livres na sua própria casa. O sonho de deixar aos 
seus fi lhos, e aos fi lhos dos seus fi lhos, um pedaço de terra em que 
pudessem construir o seu projeto de felicidade.

650 anos depois, a história mostra que esses pioneiros, esses homens 
bons de Cascais, tinham a razão do seu lado. Porque hoje, mais de 
seis séculos e meio passados, Cascais é mais do que alguém um dia 
ousou sonhar. 
 
É uma terra sem muros entre os homens nem fronteiras entre as 
culturas. 
 
É um espaço de prosperidade, de tolerância e de solidariedade. 
 
É uma janela do mundo para o mundo. 
 
O nosso papel, neste espaço e neste tempo, é honrar esse legado, 
material e imaterial, trabalhando cada dia para que Cascais seja 
sempre um destino e uma aspiração.   

A nossa responsabilidade é grande porque tal como há 50 anos, este 
é um momento que fi cará registado nas páginas de ouro do nosso 
concelho e nas histórias da nossa gente. 
 
Cascais: Território | História | Memória, obra que agora chega às suas 
mãos, em edição comemorativa dos 650 anos da elevação de Cascais 
a Vila, não é só uma entre centenas de iniciativas que apresentamos 
aos cascalenses até 6 de junho de 2015. Reunindo informação preciosa 
para quem quer saber de onde vimos e para onde vamos, compilando 
a análise dos melhores historiadores e académicos com ligações a 
este território, este é um livro indispensável em qualquer biblioteca 
e que está, sem reservas, em cada uma das suas páginas, ao serviço 
do público. É um livro que tem passado e futuro. Que tem memória 
e prospetiva. Que tem, acima de tudo, a capacidade de nos mostrar 
que há um diálogo permanente entre os cascalenses de ontem e 

os cascalenses de hoje. Quase como que gerações e gerações de 
cascalenses estivessem ligadas por um contrato não escrito. E quais 
são os termos desse contrato? O orgulho na nossa identidade, a 
abertura tolerante ao mundo, a defesa do nosso património e a 
humanidade na defesa solidária de todos os cascalenses, qualquer 
que seja a sua condição. 
 
Desse ponto de vista, este é um livro que assume muitas das 
caraterísticas da nossa identidade e que opera no seu reforço. É minha 
convicção que Cascais é cada vez mais competitiva globalmente 
quanto mais potenciados forem os seus fatores diferenciadores. 
Território, história e memória são precisamente três elementos 
fundamentais na promoção holística da nossa identidade. 
 
Cascais: Território | História | Memória é uma ferramenta preciosa 
ao serviço de uma ideia para este tempo especial. A ideia de que as 
comemorações possam ser um ponto de encontro da identidade, da 
cultura, da solidariedade e das pessoas. É esse o desafi o que lhe deixo 
nestas linhas: que cada um de nós ponha de lado as suas diferenças e 
valorize o que nos une, porque no fi m do dia só Cascais importa.
 
Eu e o leitor estamos apenas de passagem por este local a que temos o 
privilégio de chamar “casa”. Mas Cascais fi ca. A nossa obrigação é que 
fi que melhor depois da nossa viagem por este lugar extraordinário. É 
nosso dever legar aos cascalenses que hão de vir um território melhor 
do que aquele que herdámos. Em tempos tão exigentes como aqueles 
que vivemos, as comemorações dos 650 anos oferecem-nos uma 
oportunidade única de fazer o atípico, o incomum. A oportunidade 
de formar um movimento positivo que está ao serviço de Cascais no 
lançamento de um novo ciclo de desenvolvimento. Esse é um ciclo 
que é feito com as pessoas, para as pessoas e pelas pessoas. 
 
Aos 650 anos, Cascais cumpre assim a visão dos seus pais fundadores: 
é um território que se eleva às pessoas. 
 
Ambicionamos e desejamos que as comemorações que se iniciam, 
acredito que da melhor forma, com o lançamento deste livro, estejam 
à altura da nossa história e das nossas origens. E que elas sejam 
verdadeiramente de todos e para todos os cascalenses. Que sejam 
vividas nas nossas escolas, nas nossas empresas, nos nossos museus, 
nas nossas ruas, em cada uma das nossas freguesias. 
 
Para que tal como os homens e as mulheres retratados neste livro, as 
Cidadãs e os Cidadãos de Cascais sejam lembrados pelas suas obras 
na história que um dia sobre nós há de ser escrita. 
 

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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Marina e vila de Cascais 
Cascais Dinâmica. Fotografi a de Rui Cunha
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OLIVEIRA, Nicolau, Frei - 1. Livro das grandezas de Lisboa. Lisboa: [s. n.], 1620. P. 78-78 v.
Cf. SEQUEIRA, Eugénio Menezes de; RAMALHO, Miguel Magalhães - 2. Roteiros do património de Cascais: património 
natural e geológico. Vol. 1. Cascais: Câmara Municipal, 2010.
OLIVEIRA, Nicolau, Frei – 3. Op. cit. P. 78 v.
Cf. CARDOSO, Guilherme Cardoso; ENCARNAÇÃO, José d’ - 4. Roteiros do património de Cascais: património 
arqueológico. Vol. 2. Cascais: Câmara Municipal, 2010, em que se apresenta também a riquíssima bibliografi a existente 
acerca desta temática.
Cf. ANDRADE, Ferreira de - 5. Cascais vila da Corte: oito séculos de história. Reimp. em fac-símile. Cascais: Câmara 
Municipal, 1990. P. 34-35.

«a notável vila de Cascais, [que] sendo a última do mundo da parte 
do Ocidente, na qual parece que quis a natureza ajuntar tudo o 
bom, que há do Oriente até à mesma vila, dando-lhe puríssimos e 
temperadíssimos ares»1

A origem do topónimo Cascais perde-se no tempo, ainda que 
na opinião do etimologista José Leite de Vasconcelos deva 
provir do substantivo cascal, remetendo-nos, assim, para a 

existência de montes de conchas e detritos calcários de crustáceos 
nas imediações da pequena aldeia de pescadores que veio depois a 
dar o nome ao concelho.

Aninhado entre Sintra, Oeiras e o Oceano Atlântico, Cascais espraia-
se por pequenas colinas e vales pouco acentuados, desde a encosta 
da serra até ao litoral, que se carateriza por praias e arribas entre 
Carcavelos e Cascais, às quais se segue, da vila até ao Guincho, uma 
área de costa alta, rochosa e desgastada pela erosão e, depois, vastos 
areais e dunas.2

Já em 1620 Frei Nicolau de Oliveira, ao referir-se no Livro das 
grandezas de Lisboa à «notável vila de Cascais», bafejada pela 
natureza com «puríssimos e temperadíssimos ares», elogiava o clima 
da região, anotando que «não há verão tão caloroso que nela [se] faça 
sentir grande calma, pela vizinhança do mar [...] que quase a cerca e 
da fresquíssima Serra de Sintra que, com frescos e brandos ventos, 
fi cando-lhe da parte da terra, lhe está refrescando o ar, que o Sol com 
seus raios aquenta». Da mesma forma, «não há inverno tão rigoroso 
que nela faça sentir grande frio por respeito dos ventos sul e noroeste, 
que de ordinário naquele tempo ventam e de si são mais brandos que 
o norte e nordeste do verão. E assim é a mais sadia terra que se sabe 
em Portugal e em que os homens mais vivem e mais sãos»3… 

O município tem hoje aproximadamente 97,4 Km2, sendo constituído 
pelas freguesias de Alcabideche e de S. Domingos de Rana e pelas 
uniões de freguesias de Carcavelos e Parede e de Cascais e Estoril. 
Como se verifi cará, esta organização evoluiu ao longo dos tempos.

A presença do Homem no território que hoje constitui o concelho 
de Cascais parece remontar ao Paleolítico, período de que ainda 
subsistem importantes vestígios arqueológicos, o mesmo sucedendo 
no que concerne à época romana, cujas villae contribuíram de forma 
decisiva para o povoamento da região4 Não obstante, seria durante os 
quase quatro séculos e meio de domínio muçulmano que se assistiria 
ao nascimento de uma constelação de pequenas aldeias que ainda 
hoje constituem parte fundamental da matriz identitária do concelho, 
como o atesta a abundante toponímia de raiz árabe e a afi rmação do 
primeiro povoado de certa importância: Alcabideche, cujos moinhos 
de vento o poeta Ibn Mucana celebrou.5

Do nascimento da vila à 
afi rmação do concelho
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A conquista cristã de Sintra e Lisboa, em 1147, empurrou a fronteira 
de Portugal mais para sul, acautelando a segurança dos habitantes 
desta parcela de território, num período marcado pela fundação de 
póvoas marítimas, garante da proteção da costa e das necessidades 
de um comércio em desenvolvimento. Cascais muito benefi ciou 
desta evolução, enquanto porto privilegiado para o escoamento dos 
produtos agrícolas do concelho de Sintra, a que pertencia. Por esta 
altura, a região era também afamada pela criação de aves de caça, às 
quais parece dever-se o nome Estoril, derivado do baixo-latim Asturil – 

de astur, i. e. açor – já referenciado em 1256.6 O documento mais antigo 
que se conhece acerca da futura vila de Cascais – onde os romanos 
haviam construído um complexo para transformação de pescado e 
provavelmente uma torre defensiva – remonta à mesma época, mais 
concretamente a 11 de maio de 1282, quando D. Dinis transmitiu ao 
concelho de Tavira as normas de conduta usadas pelo alcaide do mar 
de Lisboa, referindo-se a Cascais.7 A este desenvolvimento económico 
se fi cou decerto a dever a sua ascensão à categoria de vila, em 1364, a 
que nos referiremos em seguida.

Ainda em meados do século XIII se escrevia o topónimo com u, ou seja, «Sturil». Aí existia uma vasta herdade doada pelo Rei D. Afonso III ao seu valido, o chanceler Estêvão Eanes. Cf. AN-TT, Chancelaria de D. Afonso III, Lv. 1, fl . 19 v. (Carta régia, Guarda, 6. 
13 de julho de 1256).
Cf. MARQUES, João Martins da Silva - 7. Descobrimentos portugueses: documentos para a sua história. Vol. I. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1944. P. 17.

Cascais e seus lugares: boletim da Junta de Turismo de Cascais, setembro de 1957
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D. Pedro I, a quem Cascais deveu a autonomia, em 1364
AHMCSC/AESP/CNM/020

«Dom Pedro, pela graça de Deus, rei 
de Portugal e do Algarve, a quantos 

esta carta virem faço saber que 
os homens-bons de Cascais 

me enviaram dizer que 
fosse minha mercê de os 
fazer isentos da sujeição 
de Sintra, cuja aldeia era, 
e lhes outorgasse que o 
dito logo de Cascais fosse 
vila por si e houvesse por 
si jurisdição e juízes para 
fazer direito e justiça e os 
outros ofi ciais que fossem 
compridoiros para bom 
regimento desse lugar; 

e que eles dariam a mim 
em cada ano 200 libras 
mais, além daquilo que me 
rendiam os meus direitos 
que eu havia do dito logo»


