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também nos sacos de vários tamanhos e usos, bem como nos aventais das romarias e tapetes 

bordados, produtos da “habilidade da agulha saloia” (273). 

Também Alexandre Herculano, n’ O Pároco da Aldeia, ao fazer a descrição detalhada do 

quarto do moleiro, o Bartolomeu da Ventosa, fala de “um leito de casados de pau- santo, de 

pés torneados e cabeceira redonda, [...] um bufete, e sobre o bufete, um oratório forrado de 

damasco amarelo, com sanefa encarnada. Sete santos povoavam o larário [...] Uma arca da 

Índia, com ferrolho de correr e pregaria de grandes cabeças chatas” (274), para além do 

contador, quatro cadeiras de estofo de couro e “uma lâmina da Senhora da Conceição e dois 

registos, um de Santa Bárbara e outro de Santa Rita” (275) nas paredes, completavam a 

guarnição do quarto. 

 

A “casa de fora” era o compartimento central da casa saloia e, tal como a descreve Joaquim 

Fontes, cumpria várias funções, atestadas pelo mobiliário: “Lá está a arca, com boas 

ferragens e pregos de grande cabeça, para o bragal, [...]. Mesa robusta, junto à parede, é 

móvel indispensável. Só serve em dias de festança, porque a comezaina de todos os dias faz-

se na cozinha” Não faltam um escano para a costura e uma cantareira “aonde põem nota 

alegre, pratos e terrinas de louça vidrada ou bonecagem adquirida em rifas de quermesse ou 

a vendilhões de feiras vizinhas”, enquanto “outra grande arca guarda o ‘pão’ para todo o 

ano e serve de cama ao ‘Manel da Zefa’” (276). Nas paredes, “pendurados aqui e acolá, 

registos das romarias que os componentes da família frequentam” (277) e as medalhas a que 

tiveram direito como festeiros e mordomos, motivos maiores do orgulho saloio. 

Na Murteira, a casa de fora apresentava-se mobilado com cómoda, armários para a loiça 

melhor, servindo também de dormitório, para além de depósito de cereais, os quais eram 

guardados num caixão ou baú com coberturas de folho. “É nesta casa que se costura e se 

come nos dias de grande festa” (278). Peça referida pelos dois autores é a “cantarêra” (279), 

cantareira na linguagem actualizada de Joaquim Fontes, a qual consta de uma ou várias 

prateleiras construídas em pedra ou alvenaria (na casa da Murteira a forma é semi-circular e 

dispõem-se em escada até ao tecto) e que tem na parte inferior, com a altura de um metro, 

escavada na parede, o que se pode considerar um nicho, chamado “buraca” (280) de forma 

cilíndrica. Cortinas com folhos refecham estes recantos e as prateleiras são normalmente 

debruadas com remates em papel recortado. 

A cozinha era o espaço mais familiar da casa, onde se cozinhava, se fabricava o pão e se 

tomava as refeições em comum. 
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II.1.3.4.c-  Interiores saloios. Zambujal, casa torreada. 1- A casa de fora e a mobilia de casa de 
jantar. 2- Vista da cozinha amputada do forno. 3- A boa mobilia do quarto (no piso superior) e a 
colcha de crochet. 4- As namoradeiras típicas junto à janela. 5- A arca do bragal. 6- A indispensável 
bonecagem das feiras. (Fotos Amélia Cabrita, 2007). 
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 “O lar é semi-circular, cortado a meio pela bocarra do forno de cozer pão. Dum lado e outro 

estão as fornalhas, donde saem os pitéus” (281). Completam-na “piais”, “cantarêras”, 

“cantonêras” (282), loiça de esmalte e de arame pendurada, mesa de cobertura de oleado, 

lavatório em ferro pintado. Na Murteira, em 1957, ainda se cozinhava com fogo de lenha, 

aceso entre dois tijolos, sobre os quais se colocavam os recipientes de ir ao lume.  

Refere a autora que o interior das casas mais abastadas (geralmente de dois pisos), não diferia 

substancialmente do das mais pobres, a não ser pela mobília geralmente completa dos quartos 

e pela existência de mobília de casa de jantar na casa de fora (283).  

A iluminação, não havendo ainda electrificação, era feita com candeeiros a petróleo, de vidro 

ou de bico (em folha-de-Flandres) no interior; e de mão, em chapa e vidro protegido, no 

exterior. A autora descobriu ainda, em funcionamento numa casa da aldeia, uma candeia 

rudimentar de azeite, em folha-de-Flandres (283), herdeira directa da lucerna romana, 

testemunho de um modo de vida com uma longa história.  

  

- Conclusões 

 

Em conclusão dos vários pontos, pode dizer-se que as marcas da identidade cultural saloia 

terão necessariamente a ver com as origens das gentes, com destaque para a filiação 

muçulmana; com o carácter rural da sua forma de vida; com os factores geográficos e 

condições exteriores, sobretudo as que decorrem da especial relação que, desde cedo, se 

estabeleceu com a cidade de Lisboa.  

A identidade cultural, exclusiva das socidades humanas, retrato e representação de uma 

entidade, não é directamente observável, mas tão-só as suas manifestações, que se revelam no 

quadro de uma civilização. Aquelas são consideradas como representativas de um modo de 

vida e o seu contributo para a caracterização da mesma identidade avaliado pelo significado 

etnológico - etnográfico próprio, tendo como cenário a preponderância dos aspectos 

económicos na evolução social e o carácter orgânico - ecológico das sociedades. 

A vida espiritual, que inclui aspectos relacionados com a linguagem, a literatura, a religião e 

superstições e as diversões, revela-se como a expressão da essência da identidade cultural. 

Através do discernimento e análise das várias vertentes, conclui-se, em primeiro lugar, que os 

saloios comungam do mesmo fundo cultural do povo português, sobretudo do sul do país; 

depois, se a linguagem e a literatura denotam raízes muçulmanas, a religião e as suas 

manifestações, revelam elementos de origens pagãs difíceis de determinar, anteriores ao 
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islamismo, muito arreigadas, numa síntese consentida com o cristianismo. Para além disso, 

religião e superstições, confundidas no espírito das gentes e configurando uma religiosidade 

popular reconhecida, são transversais a todos os aspectos da vida, tanto espiritual como 

material, marcando igualmente uma apropriação do território, percorrido por peregrinações 

que, muitas vezes, feitas em associações geradoras de tradição, contribuíram para a unidade da 

região saloia, ainda que de forma centrífuga. As próprias feiras e diversões aparecem 

indissociáveis das celebrações religiosas, que marcam o calendário rural e o ritmo das 

actividades agrícolas. 

A vida material e vida activa, incluindo o carácter da vida familiar, a situação social da mulher 

e os aspectos do quotidiano, mostram uma família vinculada ao trabalho duro nos campos em 

difíceis condições económicas. A frugalidade é a tónica no vestuário e na alimentação, 

baseada esta na trilogia mediterrânea do pão, vinho e azeite. Rituais associados à confecção do 

pão, de preferência de farinha triga, que também está sempre presente nas festas religiosas 

como oferta divina e propiciatória, são comuns às gentes do sul. 

Não se tratando de uma sociedade de tipo patriarcal, a vida é marcada pela preponderância 

masculina e a mulher, cedo arredada do convívio social livre, com o casamento é também 

remetida para um ritmo de trabalho compatível com as necessidades da família, participando 

activamente no amanho da terra e servindo como lavadeira, tratando também da casa e dos 

filhos.  

Os aspectos económicos ligados ao trabalho levam, com o passar do tempo, a uma 

diversificação das actividades. Enquanto a relação servil com a cidade continua a ser 

representada pelas vendas directas pelas ruas, dos mais variados produtos, incluindo o leite, 

mas sobretudo pela continuidade do serviço invariável das lavadeiras, o trabalho nos campos, 

mais nobre e varonil, permite, literalmente, encher a casa de pão e manter o abastecimento da 

capital a partir de um fértil e celebrado Termo, no qual ganham especial relevo os vinhos de 

Carcavelos, principalmente sob o impulso do Marquês de Pombal a partir de 1760. O 

território povoa-se de Quintas, de recreio e produção, que contribuem para manter um nível 

económico estável na região, até, pelo menos, ao primeiro quartel do século XX.  

Mas o desempenho agrícola saloio, com processos essencialmente invariáveis, filiados em 

tradições herdadas sobretudo dos muçulmanos, revela anacronismos que uma mentalidade 

fechada só a custo permite ultrapassar, numa época de progressiva mecanização dos meios de 

produção, a partir de finais do século XIX. A economia baseada nas actividades agrícolas e 

criação de animais, suporte de um modo de vida e fundamento de cultura identitária, porque 
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deixa de ser competitiva, terá tendência para ser substituída por outras actividades 

económicas: numa primeira fase, mantendo ainda alguma coesão na estrutura social existente 

e em simultâneo com a agricultura, são ainda actividades do sector primário e transformadoras 

tradicionais que prevalecem, como é o caso da exploração de pedreiras e produções 

relacionadas com a construção civil. A actividade moageira, de moinhos, azenhas e lagares, 

tendo constituído, ao longo de séculos, uma base económica essencial à sobrevivência, vai 

desaparecer progressivamente, substituída pelos meios mecânicos e pela deslocalização, 

desaparecendo também a sua marca na paisagem.  

Os finais do século XIX assinalam uma incipiente industrialização que começa a marcar a 

vida das populações de Cascais e Oeiras, com sectores em desenvolvimento no país, com 

destaque para os têxteis.  

Mais tarde, com a expansão de Lisboa para poente, preconizada pelas iniciativas de Duarte 

Pacheco, os novos meios de transporte e comunicação e a ambígua vigência do P.U.C.S., a 

partir de 1948, vai assistir-se a uma explosão demográfica nos concelhos abrangidos— Oeiras 

e Cascais— a par dos outros, também limítrofes de Lisboa, acarretando a implantação de 

eixos industriais espontâneos, mas que contribuíram para a economia e o emprego das 

populações acrescentadas, sobretudo as do interior. 

A habitação saloia, expressão integrante de uma identidade, constituinte essencial de uma 

cultura construída, arquitectura do trabalho, reveladora e suporte de um modo de vida, 

integrante de uma paisagem humanizada, em equilíbrio, modelada pela adaptação aos 

elementos naturais, quando vista através do olhar da Etnografia, revela um cariz vivencial e 

humano que as outras disciplinas dificilmente alcançam. Demonstra ao mesmo tempo facetas 

importantes, como a inter-relação com todos os outros aspectos da vida rural e da cultura e 

ainda a sua quase estrita funcionalidade, a par de uma representação social que se revela mais 

nas tipologias que nos interiores e nos hábitos, comuns a ricos e pobres, numa unidade que 

uma mesma preocupação, a da produtividade da terra, garante. 

A descrição do interior das casas remete para uma frugalidade austera, mas tambem indicia o 

gosto pela novidade, pela cor, pela nota alegre no ambiente; pela actividade artesanal. Estas 

são casas de gente, não propriamente endinheirada; mais contida, no entanto, que pobre. 

Sobretudo trabalhadora e também crente, à sua maneira. Uma beleza ingénua, mas forte, 

desprende-se destas paredes caiadas, destas portas baixas e janelas pequenas, destes espaços 

povoados de mobília decorada com bonecos de feira, baús e camas de ferro; cantareiras e 

tachos pendurados... 
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II. 1. 4- Conclusões 

 

A etimologia da palavra saloio e as considerações quanto às origens das gentes, surgem muito 

inter-relacionados, a partir do momento em que a designação, por certo de uso comum na 

linguagem, para referir o habitante camponês dos arredores de Lisboa que calcorreava cada 

dia as ruas da cidade para vender os seus produtos, já se encontrava consignada na literatura e 

no teatro popular e passa a ser objecto de definição em corografias, enciclopédias e 

dicionários, a partir do século XVIII.  

Quer dizer, os autores referenciados conjugam a origem da palavra e as deduções a partir da 

história e descrições da conquista de Lisboa aos mouros, para concluir que o saloio deve o 

seu especial carácter, vocação rural, forma de vida, qualidades e defeitos, à ascendência 

muçulmana, que assim teria prevalecido, em populações que já eram resultante da continuada 

ocupação do território. 

Os saloios, ocupando-se do amanho da terra de forma idêntica e comum às populações rurais 

do país, sobretudo do sul e não se distinguindo no essencial das suas manifestações culturais, 

destacam-se como etnia em virtude, não só da especial relação que estabelecem, 

eventualmente por tradição herdada da época muçulmana, com a cidade, que abastecem, 

muitos directamente, de produtos de consumo diário, mas também por formas culturais 

próprias, que marcaram um território. Essas formas, ou manifestações, são testemunho e 

resultado de uma notável capacidade de síntese de diferentes influências. Independentemente 

das variações de delimitação geográfica que cada autor defende para o território dos saloios, é 

de aceitação geral que ela tem a ver com a toponímia, com as tradições das peregrinações 

religiosas— muitas organizadas em Círios— para santuários cuja origem poderá recuar a 

tempos pré-islâmicos. Aliadas ao anacronismo associado ao modo de vida, processos agrícolas 

e demais estruturas, como noras, moinhos e azenhas, surgem formas específicas da 

arquitectura popular, sobretudo na habitação, que se impõem, na sua força impressiva, 

fortemente vinculadas a uma paisagem rural, marcada pela cultura extensiva de cereais e 

vinha e pelo aproveitamento das hortas em vales férteis.  

A superação, já no século XX, das condições difíceis da vida, associadas à economia agrícola, 

que no entanto havia moldado uma identidade cultural sedimentada por tradições 

transportadas por gerações, vai fazer-se à custa do apagamento dessa mesma cultura, uma vez 
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erodido e gradualmente modificado o modo de vida que dava suporte e, inclusivamente, 

justificava as suas manifestações. 

Os factores económicos desta evolução histórica, não sendo determinantes, têm, no entanto, 

um papel decisivo: as leis de mercado, associadas a novas estruturas produtivas às quais a 

região saloia não soube responder; as mudanças decorrentes da expansão da cidade de Lisboa, 

com o processo de suburbanização progressiva dos arredores cada vez mais afastados dos 

centros, vai implicar, necessariamente, transformações importantes, não só na ocupação do 

território, mas também no tecido social existente.  

Essas transformações, ainda em curso, revelar-se-ão inclusivas ou exclusivas em relação à 

identidade saloia? Tal como aconteceu no passado, novas sínteses culturais são ainda 

possíveis? 
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Notas a II. 1. 3- Identidade cultural saloia- síntese de traços essenciais 

 

1- DICIONÁRIO da LÍNGUA PORTUGUESA. Porto: Porto Editora, 2005. Etnia: conjunto de indivíduos que, 
podendo pertencer a raças e a nações diferentes, estão unidos por uma cultura e, particularmente, por uma língua 
comuns. (Do grego éthnos, raça, povo) 

2- ANTUNES, Manuel – Teoria da Cultura. Lisboa: Edições Colibri, 1999, p.41. 
- P.39: a origem da palavra é latina, com a mesma raiz que cultus, do verbo cultivar, aplicado desde logo a 
diferentes domínios: cultivo dos campos, literatura, amizade. O autor considera que o significado de cultura 

animi utilizado já por Cícero e Horácio, no sentido da valorização humanista, só se universaliza a partir da 
segunda metade do século XIX. 
3 - MARX, Karl- Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 1977. Cit. por 
ANTUNES, ref 2 : com indicação de data, 1859; sem indicação de edição ou página. 
4- FERNANDES, José Manuel- Cidades e Casas da Macaronésia. Porto: FAUP, 1996, p. 81. 
- Por cultura construída entende-se, no âmbito do presente trabalho, todo o conjunto da intervenção humana 
materializada— das vias de comunicação ao habitat, do povoamento insipiente à cidade— ao serviço dos modos 
de vida próprios de uma determinada sociedade no seio de uma civilização. Traduz-se sempre na alteração da 
paisagem natural; passa pela utilização dos recursos disponíveis; evolui no tempo em função de factores 
sobretudo de carácter económico. 
5- ANTUNES, ref 2, p.54: O autor refere Émile Durkheim como “um dos representantes mais típicos” da 
corrente fenomenologista- sociologista. 
- ANTUNES, ref 2, p. 62: no presente contexto torna-se igualmente importante distinguir cultura e civilização: 
de acordo com Manuel Antunes, os conceitos de cultura e civilização andam unidos porque partem do mesmo 
sujeito, o homem, ser social. Referem-se também aos mesmos objectos, os quais, vistos pelo conteúdo, sâo 
objectos culturais; vistos pelo modo como foram realizados, são objectos civilizacionais. Cultura vai mais no 
sentido da “transcendência” e civilização no da “imanência”. 
6- ANTUNES, ref 2, p.51: a propósito do método das analogias de Oswald Spengler. Igualmente interessante a 
ideia de que é o “símbolo primário” que torna uma cultura absolutamente irrepetível e intransmissível; 
radicalmente incompreensível às outras culturas. Funciona como matriz, alma e vínculo substancial— 
identificado para Spengler com a mónada dominante ou especial de Leibniz. 
- GOITIA, Fernando Chueca- Breve história do urbanismo. Lisboa: Editorial Presença, 2003, p.17: No capítulo 
em que o autor fala dos tipos fundamentais de cidade, evoca também Spengler, na obra La Decadência de 
Ocidente (tradução espanhola, vol III, p.131). Destaca-se a importância que ele dá ao conceito de Geist, espírito, 
alma, para identificar a cidade, para a distinguir de um simples aglomerado populacional, por maior que seja. “ 

Subitamente, sobre a espiritualidade geral da cultura, destaca-se a alma da cidade como uma alma colectiva de 

nova espécie...”. 
- Também aqui ressalta a ideia de organismo vivo, cujas regras de evolução escapam ao controle humano. Quer 
dizer, a cidade como facto cultural, acontece, não se fabrica.  
7- SOARES, Maria Micaela – A mudança na Cultura Rural Portuguesa. Separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 1982, III Série, Nº 88, 2º tomo, p.7 
8- Cultura como património: relaciona-se com os conceitos que tomam forma a partir da concepção linear do 
tempo: passado, presente e futuro só fazem sentido depois do século XVIII. Novas palavras como civilização, 
cultura (que não a dos campos), progresso, etc e a evolução dos conceitos a elas associados, levaram a que hoje 
se classifique os objectos de um património substancialmente alargado para além da ideia de monumento, 
também como “património imaterial” (2000). (Paulo Pereira, conferência sobre o tema “A concepção do tempo e 

a ideologia do património”, Oeiras, Livraria Verney, organização da C.M.O. assinalando o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, 18 de Abril de 2007). 
9- SOARES, Maria Micaela- Saloios. Separata do Boletim Cultural da assembleia Distrital de Lisboa. 1989-1990 
I Série-Nº 91, p. 20: a autora considera apreciar no seu estudo, para além da etnografia, preferentemente estudada 
por outros autores, os quais se dedicaram a fixar usos, costumes, vestuário, outros aspectos da cultura saloia 
agrupados na epígrafe “vida espiritual”, seguida de “vida material” e “vida activa”. Estrutura que aqui se retoma, 
com ligeiras divergências, e que servirá os desenvolvimentos posteriores do tema, neste capítulo. 
10- Por encomenda da Câmara Municipal de Cascais está Maria Micaela Soares a desenvolver um estudo cujos 
resultados poderão enriquecer o conhecimento das características saloias do interior do concelho. A autora tem 
recolhido, em locais como Areia e Rana, aqueles que podem ser os últimos testemunhos vivos da cultura e da 
linguagem saloias da região (informações do Pelouro da Cultura da C.M.C.). 
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11- SOARES, ref 9, p.20 
12- CAETANO, Maria Teresa – Literatura oral na Região de Colares. In Etnografia da Região Saloia: A 
Terra e o Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993.p.169 
13- HERCULANO, Alexandre- O Pároco da Aldeia, Lendas e Narrativas II. 2ª Ed. Sintra: Publicações 
Europa- América, 1987, p.144- 145: SOARES, ref 9, p.21 e 25 chama a atenção para os vários termos presentes 
neste discurso e ainda o hábito de praguejar: “ Dianho!...Safa, alimária! Forte doido!...” 
14- VASCONCELLOS, José Leite de – Etnografia Portuguesa. Tentame de Sistematização. Lisboa: INCM, 
1980. Vol III, p.458  
15- SOARES, ref 9, p.21 
16- MIGUÉIS, José Rodrigues – A Escola do Paraíso. 9ª Edição. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p.166 
17- VASCONCELLOS, ref 14, p.459 
18- SOARES, ref 9, p.23 
19- SOARES, ref 9, p.25  
- COSTA, Maria Rosa Lila Dias- Murteira: Uma povoação do concelho de Loures. Etnografia. Linguagem. 

Folclore. Edição Fac-símile da edição de 1961. Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa, 1993. Trata-se de um 
registo exemplar de caracterização de uma população e da sua cultura, com relevo para a linguagem.  
20- GARRETT, Almeida- Romanceiro. 2ª Edição. Lisboa: Estampa, 1988  
21- SOARES, ref 9, p.33-99: o elenco apresenta-se distribuído do seguinte modo: Poesia profana; Poesia 
religiosa; Lendas pias; Loas para o Círio a Nossa senhora dos Remédios; Rezas; Fábulas. Histórias. Contos. 
22- MARQUES, J.J. Dias- Romances tradicionais do concelho de Loures. In Etnografia da Região Saloia. A 
Terra e o Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993, p.133-184: o autor começa por colocar a hipótese de que o 
conjunto dos primeiros elementos presentes no Romanceiro de Garrett tenham origem saloia, uma vez que foram 
recolhidos em Lisboa por uma jovem anónima colaboradora, entre 1823 e 1824, tendo como informantes “amas-

secas e lavadeiras e saloias velhas”, as quais eram criadas da casa ou vinham bater à porta todas as semanas.  
23- SARAIVA, Maria Isabel- As Cegadas no Concelho de Sintra. In Etnografia da Região Saloia. A Terra e o 
Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993, p.185-197 
- CAMACHO, João Carlos- Cegadas no Concelho de Cascais. Cascais: CMC, 1997. 
24- ENCARNAÇÃO, José d’-  Quando o Natal era...Natal!  Recantos de Cascais. Jornal da Região, 4 de 
Janeiro de 2001,  p. 9: depois de confrontar em síntese o Natal que a globalização impõe e aquele que a tradição 
mediterrânea faz renascer sempre que ao desafio da uniformização responde a necessidade da afirmação de 
“identidades, a marcar diferenças”, “ por esse país além, mormente no interior, onde se vive ainda como 

família”, o autor conclui que “por Cascais, não”. No entanto, os cantares de um antigo ritual designado de 
“Natalendas”, que se realizava nos dias festivos do Natal, Ano Novo e Reis, ainda em 1940 eram objecto de um 
concurso, lançado pela Junta de Turismo, organizado pela Sociedade Propaganda de Cascais e cujo registo se 
encontra num opúsculo publicado pela mesma época. 
- ENCARNAÇÃO, José d’-  O Caminho dos Reis Magos.  Recantos de Cascais. Jornal da Região, 10 de 
Janeiro de 2001, p.9: Na sequência do artigo anterior o autor dedica este às quadras que eram cantadas nos Reis 
Grandes (vigília de 5 de Janeiro); a tradição remonta provavelmente ao século XVII; correspondem à descrição 
de um itinerário imaginado de uns Reis que, transportados numa “Armada Real”, entrassem no Tejo em demanda 
de Belém, local onde depois iriam encontrar o Menino. O percurso é pontuado, sucessivamente, pelas 
formalidades de entrada na Baía de Cascais; pelos marcos da navegação da costa, o farol da Guia, as igrejas, 
conventos e fortalezas.   
- SOARES, ref 7, p.93: texto completo, recolhido por Armando Leça (LEÇA, Armando- Do Cancioneiro 

Músico- Estremenho. Estremadura. Boletim da Junta de Província. II série. nº8. Lisboa: JPE, 1945, p. 155-156): 
A autora chama a atenção para a finalidade dos cantares, Reis, grandes e pequenos, bem como as Janeiras, 
expressa no final dos mesmos: 
 “ Seja louvado e adorado 

Nosso Senhor Jesus Cristo,  

Para comer é que se fez isto.”  
25- MARQUES, ref 22, p. 138: “ É urgente, portanto, que, enquanto é tempo, a Tradição Oral saloia (e a de 

todo o país) seja explorada do modo que merece. As câmaras municipais, as juntas de freguesia, as 

agremiações, a imprensa local, os professores [...], todas as pessoas interessadas pela defesa do património 

cultural das suas terras podem e devem colaborar na recolha e publicação destes textos e destas músicas, antes 

que eles se percam para sempre, como se nunca tivessem existido”. 
26- “Aboiar” é o termo utilizado para designar as falas de incitamento dos bois nas lides dos campos, sobretudo 
na lavra das terras. Muitas vezes correspondiam a cantares cuja toada pode ter raízes muçulmanas. (Maria 
Micaela Soares, conversa registada na ADL, a 26/09/07). 
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27- MARQUES, ref 22, p. 137-138: Um dos motivos da persistência das orações, como por exemplo o “Padre 

Nosso Pequenino”, era o hábito de o balbuciarem durante a Missa quando esta era celebrada em latim e, embora 
houvesse missais bilingues, a maioria das pessoas, ou não os tinha, ou não sabia ler. 
28- MIGUEL, Anabela S.; ROIS, Luísa M.V.-Uma pequena Comunidade Rural Saloia-O Carvalhal.In 
Etnografia da Região Saloia: A Diversidade do Quotidiano. Sintra: Instituto de Sintra, 1999, p.81: a propósito 
dos “bailaricos”, onde se começavam os namoros, com o assentimento dos mais velhos hoje substituídos pela 
discoteca. 
- Cabe aqui, como devida, uma referência ao que talvez se possa considerar como a continuidade da tradição 
popular poética dos saloios. Toma-se como exemplo Celestino Costa, natural de Abóboda, onde nasceu em 1933 
e a quem José d’Encarnação encorajou, tendo sido publicados alguns livros de poesia de sua autoria, 
nomeadamente: 
COSTA, Celestino –A minha terra e eu: poemas. 2ª Edição. Cascais: Associação Cultural de Cascais; Junta de 
Freguesia de S. Domingos de Rana, 1995. 
- Filosofia Saloia. Cascais: Associação Cultural de Cascais; Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana, 1998. 
29- CAETANO, ref 12, p.176 
- FONTES, Joaquim- Etnografia Saloia: Subsídios para o seu estudo. In Boletim da Junta de Província da 
Estremadura, 1947, II série, Nº15, p.274-275: O autor, que era médico, apresenta algumas “receitas” que 
recolheu, assinalando que “fórmulas semelhantes são usadas em vários outros pontos do país. Isto prova que o 

saloio não as desconhece.”: Reza para curar a erisipela; Reza contra o quebranto; Reza contra o Bicho (Zona?); 
Reza para tirar a lua aos meninos de mama; Reza contra a íngua; Trata-se de esconjuros, em verso, que o autor 
faz acompanhar com as instruções aos mesmos necessárias. Estão presentes ingredientes como a farinha, o azeite, 
a água, alecrim, penas de galinha e outros. O agente principal do esconjuro parece ser o sinal da cruz. Os 
elementos foram recolhidos em Mem Martins e S. João das Lampas. 
- CAETANO, ref 12, p.180: de Colares: “Oração para o mau olhado”; “Oração para tirar a Erisipela (faces 

vermelhas com vergões e inchadas)”; “Para tirar o Bicho (‘pessonha’)”; “Quebranto (mau-olhado);”Tirar os 

soluços”; “Curar os torcidos”. Além das rezas, são referidos responsos a Santo António, a Santa Bárbara e 
Santo Onofre. 
- SOARES, Maria Micaela- Literatura Saloia. In Etnografia da Região Saloia. A Terra e o Homem. Sintra: 
Instituto de Sintra, 1993, p. 66-68 e 80-81: “Oração a Sº António”(2 versões); “Responso a Sº António”.Ibid. 
p.80-81: Rezas: “Contra o Quebranto”; “Para tirar o sol”; “ Para tirar a inzipela”. São respectivamente de: 
Zambujeira do Mar; Fetais dos Pretos; Moledo; Fetais dos Pretos (as três rezas) 
- COSTA, ref 19, p.33-36: “Os habitantes da Murteira, quando estão doentes, raramente procuram fora do 

lugar o alívio para os seus males. Só recorrem ao médico, à bruxa ou à cigana quando a doença é grave e se 

mostra renitente a ceder aos remédios caseiros que são sempre pouco complicados: uma vassourada de arrepio, 

um chá, uns fumos ou umas rezas onde os Santos são invocados prara expulsarem o mal do paciente.”Os 
remédios, acompanhados da respectiva reza, são os seguintes: contra o “quebrante”; contra o “quebranto da 

Lua”; “izípela ou inzepela ou inzeplão” (esta idêntica à de Mem Martins); “bicho, pessonha” (idem). 
30- SOARES, ref 9, p. 25 
31- PEREIRA, Paulo- Espírito da Terra. 1ª Ed. Vol VII. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005. Colecção Lugares 
Mágicos de Portugal, p. 12-13: No capítulo introdutório deste volume, Mitos da Terra, o autor faz uma síntese 
das abordagens dos temas do território e da cultura popular do ponto de vista  do mistério, com uma metodologia 
sobretudo fenomenológica, convocando, de forma por vezes audaciosa, os contributos de disciplinas pouco 
ortodoxas, como a geomancia, o ocultismo, a astronomia antiga, a astrologia, o folclore, a mitologia, etc. No 
que respeita a religião, admite que o cristianismo “impôs-se em todo o território português, e fê-lo mediante o 

que considero ser a mais assombrosa e perfeita das adaptações, convertendo os rituais pagãos e adaptando as 

divindades de panteões indígenas ou importados, que passam a ser representados pelos santos de devoção 

popular, o que reforça o papel da religião cristã em vez de a enfraquecer”. Os autores cujas leituras evoca são 
Paul Devereux, Manuel J. Gandra e Moisés Espírito Santo, sobretudo na obra Religião Popular Portuguesa, de 
1984. Ernesto Veiga de Oliveira é uma referência mais “ortodoxa”. 
O tema das origens pagãs e da sobrevivência de vestígios das suas práticas na etnografia portuguesa surge 
noutros autores, é de supor, desde que José Leite de Vasconcellos (As Religiões da Lusitânia) começou a 
identificar divindades e ritos anteriores ao cristianismo cuja continuidade era patente sobretudo em celebrações 
populares, religiosas ou mistas de profanas.  
- VASCONCELLOS, José Leite- Etnografia Portuguesa. Tentame de Sistematização. 1ª Ed. Vol. VII. Lisboa: 
INCM, 1980, p. 61: “ Necessidade da Igreja cristianizar as Encruzilhadas”. A superstição popular em relação às 
encruzilhadas, consideradas locais de convocação de espíritos malignos e bruxarias, viria pelo menos do tempo 
dos romanos, que nelas erguiam monumentos (altares, santuários, aedicula) de dedicação a Mercúrio. Também 
ao longo dos caminhos, e igualmente dedicado aos deuses protectores, dispunham os romanos pedras em 
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“montões”. A estes elementos sobrepôs o cristianismo cruzes, “para expiação”; e em substituição dos 
monumentos surgem as “alminhas”. 
32- MARQUES, A. H. de Oliveira- História de Portugal. 2ª Ed. Vol. II. Lisboa: Palas Editores, 1976., p.34-39: 
os aspectos culturais relacionados com a religião foram afectados pelo desenrolar dos acontecimentos que 
opuseram o governo ao clero regular, extinguindo as ordens religiosas e o levaram, através de uma reforma, a 
submeter civilmente o clero secular, que se caracterizava, ainda assim, pela decadência gradual. 
33-MARQUES, ref 32, p. 221-226: apesar da influência e do poder da Igreja Católica à data da implantação da 
República, lenta mas seguramente reconstituídos finda a turbulência liberal, crassava no país um anti-clericalismo 
que se instalava no seio dos mais de noventa por cento de portugueses que se declarava católico, mesmo que não- 
praticante na sua maioria. 
 “Contra a Igreja, o Partido Republicano organizou uma ofensiva formidável” sob a forma de propaganda de 
correntes alternativas e denúncia de aspectos menos favoráveis, de ingerência da Igreja na vida pública agravada 
com a colagem à Monarquia e classes dominantes. Logo em 1910 foram expulsas todas as ordens religiosas, 
afectando-se também o clero secular, de acordo com o modelo das leis francesas de 1905. Com a separação da 
Igreja do Estado, este apropria-se de todos os bens daquela, incluindo igrejas e capelas, e entra em vigor um 
conjunto de medidas que provocam uma “questão religiosa”, envolvendo a Santa Sé. É importante assinalar a 
reacção popular, porque a política anti-religiosa será sobretudo uma conquista urbana, muito de Lisboa, frente à 
inércia das massas rurais, economicamente subdesenvolvidas e analfabetas. Cabe aqui perguntar qual possa ter 
sido o resultado geral desta situação nos arredores de Lisboa, para os saloios, para além dos testemunhos 
pontuais. 
- COSTA, ref 19, p. 61-62: “Com a implantação da República, assistiu-se a uma série de desmandos que 

tiveram como principal objectivo a profanação e a destruição de templos religiosos. Tal como aconteceu a 

muitas igrejas da região e à própria Matriz de Loures, que viu os seus bens arrolados e ficou fechada ao culto 

de 1912 a 1931, a capelinha da Murteira [...] foi assaltada, saqueada e, por fim, queimada juntamente com 

todas as imagens dos seus santos.” Importante para a autora é assinalar que à ruína do templo correspondeu a 
“ruína espiritual” e também cívica, dos habitantes da aldeia: “tornaram-se um povo rude e ignorante” e 
chegaram ao extremo de não registar os filhos em Loures, para além de não os baptizarem. Um aspecto 
interessante e que diz muito sobre o carácter da gente saloia, é a boa vontade, esforço e união com que todos 
depois contribuíram, em 1952, para reconstruir a capela e a vida religiosa da comunidade.  
34-SOARES, ref 9, p. 25-26 
35- SOARES, ref 9, p. 26 
36- MARQUES, ref 32, p. 225: Para o autor as “aparições” de 1917 na Cova da Iria surgem, possivelmente 
organizadas, e sem dúvida exploradas pela Igreja, como preparação para “um ressurgimento da devoção 

popular”, tendo a última aparição surgido “no momento em que os anti-clericais desencadeavam nova vaga de 

perseguições e castigos”. 
37- ELIADE, Mircea- O Sagrado e o Profano: A Essência das Religiões. Lisboa: Edições Livros do Brasil: 
2002, p. 35-42: é próprio das religiões o estabelecimento de rituais— ofertas ao deus, também na forma de 
sacrifícios— em que o objectivo é a comunicação com a divindade: a marcação física do espaço sagrado, onde 
aconteceu a hierofania, a arquitectura sagrada, têm em comum, nas diferentes religiões, a fixação das 
coordenadas onde é possível ao humano entrar de algum modo em contacto com o Transcendente. Diferentes 
formas servem para fixar o Centro; delimitar o espaço, muitas vezes com zonas de transição, onde o sagrado 
“emerge”, distinguindo-se, de maneira radical, do “profano” 
-PEREIRA, ref 31, p. 83-84: o autor defende a existência de uma antiga sacralização do lugar—na forma de uma 
capela dedicada a Santa Iria, pondo em destaque também o nome da povoação próxima— Fátima— indiciando 
uma possível sacralização muçulmana. Por outro lado, “os acontecimentos obedecem como que a um arquétipo 

que se detecta nas aparições modernas da Virgem”: a árvore suporte da aparição é da família das árvores 

sagradas, etc.  
-Tudo parece indicar que Fátima é apenas mais um santuário, surgido no decurso da história, correspondendo a 
novos contextos sociais e culturais, mas identificando-se no essencial com os tradicionais, que por sua vez vão 
caindo no esquecimento. 
 38- RELIGIÕES DA LUSITÂNIA – Catálogo da Exposição- Museu Nacional de Arqueologia. Lisboa: MNA, 
2002, p. 14: tendo como uma das referências principais José Leite de Vasconcellos, inclusivamente ao retomar o 
título de uma das suas obras (Religiões da Lusitânia), este roteiro da exposição tem algumas citações que serão 
daquela obra, embora não se encontrem devidamente referenciadas. A propósito das peças relativas ao deus 
Endovélico, cujo complexo cultual de S. Miguel da Mota (Alandroal) parece ter sido muito importante durante 
pelo menos os séculos I e II, dos quais se encontraram numerosos elementos, diz Leite de Vasconcellos: “Todas 

as classes de pessoas concorriam ao santuário de Endovélico a levar ex-votos: ricos e pobres, nobres, plebeus e 

escravos”.  
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 - ENCARNAÇÃO, José d’: Roteiro Epigráfico Romano de Cascais. 2ª Edição. Cascais: C.M.C., 2001, p. 19-
29: Itens nºs 1, 2 e 3: aras votivas romanas do século I, sendo as duas primeiras, encontradas em Manique (S. 
Paulo) e villa romana de Freiria, dedicadas a possíveis divindades indígenas (Áraco Aranto Niceu e Triborunni) e 
a terceira indiciando a existência de um culto organizado (possível santuário) em Talaíde.  
39- ELIADE, ref 37, p. 25:  “Este termo [hierofania] é cómodo, [...] exprime apenas que algo de sagrado se nos 

mostra [...]. Poderia dizer-se que a história das religiões [...] é constituída por um número considerável de 

hierofanias [...], a manifestação do sagrado num objecto qualquer, uma pedra ou uma árvore.” 
40- PEREIRA, ref 31, p. 84 -153: a propósito de Fátima, o autor refere a possibilidade de um “lugar outrora 

marcado por cultos à deusa-mãe, entretanto islamizado e, depois, já muito tardiamente, cristianizado”. O tema 
das Virgens Negras remete para cultos antigos “de raízes pré-históricas, à Deusa-Mãe ou Magna Mater”. De 
referir que o autor acredita que “a Virgem Negra foi eventualmente substituída pela imagem da Virgem do Ó, ou 

da Expectação— rapidamente caída em desuso por razões de ortodoxia, já nos finais do século XV”. 
- Acontece que uma das imagens mais notáveis existente na Capela de Nª Sª da Conceição da Abóboda, S. 
Domingos de Rana, é justamente uma Sª do Ó em calcário pintado. 
41- Tal como ficou exposto em II.1.2- Delimitações geográficas: etnia e território 
42- MATOS, Albano Mendes de- Subsídios para o Estudo da Literatura Popular na Região Saloia. In 
Etnografia da Região Saloia: A Terra e o Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1991, p. 110: “Podemos afirmar 

que o culto da Virgem Maria se inscreve no culto ancestral da Mãe, como símbolo de fertilidade e elemento 

primordial da continuidade da espécie humana, próprio das civilizações mediterrânicas”. 
43- PEREIRA, Paulo- Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. 1ª Ed. Vol. 4. Lisboa: Público, 2006, p. 
106: “Em geral, o círio é organizado ‘à margem’ da Igreja Católica, que se associa, porém, à romaria e aos 

festejos. Trata-se portanto de de uma iniciativa integralmente laica, de origem religiosa, bem entendido, mas em 

que a hierarquia católica participa em regime de associação.”  
44- PEREIRA, ref 43, p. 106: como faziam parte das ofertas dos romeiros grandes velas de cera, designados 
círios (ou ciro, no falar popular de raiz medieval, de acordo com SOARES, ref 9, p.30), a palavra passou, por 
metonímia, a designar a própria romagem. 
- SOARES, ref 9, p. 30: Grandes caixas,“de que existem alguns exemplos decorados na igreja de Santa Quitéria 

de Meca e na capela de Santa Cristina (Azueira)”, destinadas ao transporte e guarda das ditas velas, chamadas 
justamente Caixas dos Círios, atestam, de acordo com a autora, a origem da designação, mesmo que se tenha 
depois perdido a tradição. 
45- PEREIRA, ref 43, p. 106  
46- HERCULANO, ref 13, p. 160: A este propósito podemos voltar às personagens do Pároco da Aldeia, na 
descrição do episódio da festa do orago, para a qual Manuel e Bernardina preparam indumentárias especiais: “No 

princípio de Julho [Manuel] ajustara contas com os compradores das maquias da azenha, e recebera algumas 

moedas: a festa da aldeia estava próxima: Bernardina morria por tafularia: o moço moleiro também não lhe 

era avesso.”... 
- FELGUEIRAS, Guilherme- Ensaio para um índice - roteiro da bibliografia sobre o saloio. In Etnografia da 
Região Saloia. A Terra e o Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993, p. 346: “O saloio sente-se pessoalmente 

considerado e envaidecido quando alcança o cargo de festeiro, de juíz do ‘círio’, ou de mordomo.” 
- FELGUEIRAS, Guilherme- Os círios estremenhos. In Boletim da Junta de Província da Estremadura. 1943, II 
Série, nº1, p.77-86. “À frente de cada ‘círio’, caminha o juiz, empunhando com sobranceria o bastão e a seu 

lado o tesoureiro, ambos de andainas novas, todos ufanos pelo prestígio que a festança lhes empresta.” 
47- Cargo: elemento de oferta, constituído por uma estrutura vertical em madeira, com um eixo, em forma 
piramidal, profusamente decorado com papel recortado colorido, suporte de andares de fogaças (bolo próprio 
para o efeito) ou iguarias diversas, rematado por uma coroa ou peça de fruta simulando uma coroa (ananás ou 
maçã decorada com hastes) e destinado a leilão durante a festa. 
- FONTES, Joaquim- Mem Martins. Notas Históricas e Etnográficas: A propósito da maneira de ser saloia. 
In Boletim da Junta de Província da Estremadura. 1943, II série. Nº3, p. 308: os cargos, feitos de fogaças, 
“representam vestígios de um culto pré-histórico, há muito perdido”. 
- COSTA, ref 19, p. 62-72: a festa da padroeira da Murteira, Santa Petronillha, é descrita pela autora. Inclui o 
foguetório matinal, a Missa, a procissão e mais tarde, cavalhadas e baile. Ressalta, nos preparativos, a 
preocupação dos organizadores com os gastos: “esti ano é que vamos ficar im díveda”. Mas depois das vendas de 
rifas que acabam por animar, “durante a noite, a música é frequentemente interrompida para se proceder ao 

sorteio ou ao leilão dos cargos, dos segredos e dos açafates com fruta que também costumam oferecer.” 
48- SOARES, Maria Micaela- Os Impérios Populares. Boletim Cultural Assembleia Distrital de Lisboa. 1982, 
III Série, Nº 88, I tomo, p .251-347 
- PEREIRA, Paulo - Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. 1ª Ed. Vol 6. Lisboa: Público, 2006, 
p.139-142: diz o autor que o culto do Espírito Santo terá sido introduzido em Portugal pelos Franciscanos 
espirituais, e sob a influência de movimentos seguidores da Doutrina das Três Idades, de Joaquim de Flora, 
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“tendo depois sido objecto de particular interesse por parte da rainha Santa Isabel, mulher de D. Dinis” Têm 
como precedente as festas das confrarias do Espírito Santo de Aragão (e naturalidade da rainha), bem como da 
Catalunha, Provença e Suiça. As celebrações tinham lugar no Pentecostes, seguindo contornos “providencialistas 

e proféticos”: tinham como finalidade realizar um “ bodo ou refeição em comum que aliviasse as necessidades 

dos pobres e realizasse uma assembleia de carácter comunitário, que abrangesse todas as ordens da sociedade, 

indistintamente.”O autor assinala ainda o carácter de projecto político de um culto de âmbito nacional 
correspondente a um ideal praticável da “materialização da Terceira Idade do Espírito Santo”. A liturgia 
correspondente inclui uma tripla coroação—uma coroa imperial e duas coroas reais. Um menino (ou, em versões 
mais antigas um homem do povo) coroado imperador, a quem são prestadas todas as honras é acompanhado por 
dois homens, um adulto e outro idoso, coroados como reis, simbolizando as três idades e “a realização, aqui e 

já, desse império novo”. 
 - QUADROS, António- Portugal- Razão e Mistério. Lisboa: Guimarães Editores, 1986-1987. In PEREIRA, ref 
31, p. 60 
- CARVALHO, António Carlos- O Triângulo Místico Português: Fátima Tomar Ladeira. Viseu: Liber, 1980, 
p. 44-54: “O Culto do Espírito Santo” 
- CORTESÃO, Jaime- O sentido da cultura em Portugal no século XIV. Lisboa: Seara Nova, 1956. Separata 
de Seara Nova, nº 1311 a 1316, 1956. Cit. por  CARVALHO, ref 48, p. 52-53  
- KEIL, Luís- O Império do Penedo. Separata da Revista Águia. 1917. Cit. por CARVALHO, ref 48, p. 50 (sem 
elementos bibliográficos completos) 
- MENDANHA, Victor- História Misteriosa de Portugal. 6ª Edição.Lisboa: Editora Pergaminho, 2001.p.325-
336: “Fogo do Espírito Santo”.  
49- PEREIRA, ref 48, p. 142: Lista das Povoações apresentada pelo autor: “Alenquer, Sintra (no Paço Real e no 

Penedo), Almoçageme, São João das Lampas, Cascais, Alcabideche, Arruda dos Vinhos, Sardoal, Azinhaga do 

Ribatejo, Mercês, Marmelete, Barão de S. João, Aldeia Galega, Torres Vedras, Torres Novas, Atalaia, Santiago 

do Cacém, Paul, Monsanto da Beira, Vale de Prazeres, Alpedrinha, Benquerença, Zebreira, Fradelos, Eiras, 

Leiria, Porto de Mós, Óbidos, Trofa, Guimarães, Potalegre, Marvão, Nisa, Alte, Aljezur, Bordeira, Odeceixe, 

Bensafrim e Monchique.”  
50- PEREIRA, ref 48, p.140 
51- PEREIRA, ref 48, p.142: o autor não especifica a origem das informações quanto à lista apresentada e a 
bibliografia da entrada também não permite situá-la. No entanto, é possível que houvesse mais povoações onde 
se celebrava a festa do Divino: encontrava-se (2007) no pequeno museu particular de Tercena uma coroa 
identificada para o efeito.  
-COSTA, Soledade Martinho; BARROS, Jorge- Festas e Tradições Portuguesas. 1ª Ed. Vol. 5. Rio de Mouro: 
Círculo de Leitores, 2002, p. 187-237: Nesta listagem incluem os autores: Penedo; Soure; Açores; Torres Novas; 
Tomar; Batalha.  
- CHAVES, Luís- Folclore Religioso. 1ª Ed. Porto: Portucalense Editora, 1944: Listagem de povoações 
(coincidente com a de Paulo Pereira). Cit. por  CARVALHO, ref 48, p. 49-50 
52- PEREIRA, ref 48, p. 142 
53- PEREIRA, ref 48, p. 142 
- Um outro motivo que se pode apontar para o gradual e talvez definitivo desaparecimento das manifestações 
populares religiosas é a perda de sentido de símbolos que foram durante séculos naturalmente transportados pela 
tradição de geração em geração e que sobretudo a partir do início do século XX começam a ser questionados, 
acabando muitas vezes na estigmatização.  
- SOARES, ref 9, p. 35: já em 1888, “um diário lisboeta noticiava, em tom sarcástico, a chegada do Real Círio 

a Loures”. O jornalista dá conta de bandeiras e colchas às janelas; saloias de saias azuis e lenços encarnados 
montadas em burros indolentes; marialvas a cavalo; trens cobertos de pó e peregrinos com medalhas da Senhora 
ao peito. 
54- “No tempo da Edite Estrela proibiu-se, e acabaram com a morte do boi no local da festa. Era um momento 

ritual importante a que assisti: fazia-se na multidão um silêncio profundo...” (Maria Micaela Soares, conversa 
registada na Assembleia Distrital de Lisboa, a 26/09/07). 
55- COSTA, ref 51, p.192 
- COSTA, ref 51, p.192: “A celebração organizada pela Tuna Euterpe União Penedense, tinha a duração de 

três a cinco dias, [incluía], além da coroação do imperador, da missa e da corrida à corda com um arraial, 

quermesse, a actuação da banda filarmónica, a típica 'barraca das iscas à moda da terra’, jogos tradicionais, 

bailes, sorteios, etc.”  
56- COSTA, ref 51, p. 192 
57- COSTA, ref 51, p. 192 
58-SOARES, ref 48, p. 251- 284 
59- SOARES, ref 48, p. 323- 341 
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60- GODINHO, Helena Campos; MACEDO, Silvana Costa; PEREIRA, Teresa Marçal- Levantamento do 

Património do Concelho de Cascais. 1975- Herança do Património Arquitectónico Europeu. Arquivo de 
Cascais. Boletim Cultural do Município. 1990, Nº 9, p. 116 – 123. 
61-ANDRADE, Ferreira de- Monografia de Cascais. Cascais: CMC, 1969, p. 156 
- RODRIGUES, Maria João Madeira et  al. - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa. Lisboa: 
ADL, 1973, p. 114-120: “Igreja e Convento de Nossa Senhora da Graça”. A descrição dos edifícios é 
acompanhada por um resumo do percurso dos fundadores do convento. Trata-se dos Eremitas Calçados de Santo 
Agostinho, os quais começaram por se estabelecer em 1147 em modesto cenóbio nas Olarias, estacionando por 
algum tempo no eremitério do Monte de S. Gens, até se estabelecerem, em 1291 no local onde vinte anos antes 
havia sido lançada a primeira pedra de “um dos mais vastos e notáveis conjuntos arquitectónicos de Lisboa”. 
Não se encontra qualquer referência à origem da imagem de Nossa Senhora da Graça colocada num nicho 
envidraçado sobre a fachada. 
62- ANDRADE, ref 61, p.164 
63- ANDRADE, ref 61, p.165 
64- DICIONÁRIO da LÍNGUA PORTUGUESA. 2006. Porto: Porto Editora, 2005: Mezinha: remédio caseiro.  
-FONTES, ref 47, p. 274: “Se a procissão e, principalmente, o círio são as manifestações máximas da sua [do 
saloio] religiosidade outras há mais apoucadas que vale a pena registar. Refiro-me aos esconjuros em que 

ideias místicas intervem, em casos de medicina popular” 
- PAIVA, Maria Cesaltina Nabais- Loures: crenças e mezinhas. Tentativa de explicação antropológica. In 
Etnografia da Região Saloia: A Diversidade do Quotidiano. Sintra: Instituto de Sintra, 1999, p. 46-47: “Para o 

saloio e para o povo em geral, existem dois tipos de doenças: as de carácter natural e as de crácter 

sobrenatural. Na mente do saloio, muitas das doenças do corpo são tanto internas quanto externas, tratando-se 

em muitos casos de entidades que habitam o corpo, daí que seja frequente afirmarem ‘estar possuído de espírito 

(s)’, pelo que estas doenças requerem um tratamento com base na magia.” A autora diz que, apesar das 
mudanças de estilo de vida e ambiente, a mentalidade em relação à eficácia das receitas de mezinhas se mantinha 
à data da pesquisa. A maior dificuldade prende-se com o desaparecimento progressivo das ervas do campo.  
65- DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 2006. Porto: Porto Editora, 2005: Responso: oração a 
determinados santos para que apareçam coisas perdidas ou não sucedam males que se receiam. 
66- VASCONCELLOS, ref 31, p. 50-51 
67- PAIVA, ref 64, p. 51-54: Embora se considere que algumas doenças têm origem em “feitiços” ou “mau-

olhado ou quebranto ”, lançados “voluntária ou involuntariamente sobre pessoa, animal ou objecto”, não se 
esclarece aqui se as rezas, com o seu ritual próprio, serão ditas por alguém especialmente designado, ou por 
qualquer pessoa que conheça os termos da mesma.  
- PAIVA, ref 64, p. 55: Quanto às figas, descritas como “gesto mágico que se obtém com a mão fechada de 

maneira que o dedo polegar sobressaía d’ entre o indicador e o médio”, sendo um gesto universal e antigo, 
“ocupa um papel assaz importante na crendice saloia” contra feitiços como o mau olhado. 
- CAETANO, ref 12, p. 175: “Os indivíduos para se protegerem de uma bruxa, quando passam por ela fazem 

uma figa (que impede o mau olhado)” e dizem uma reza, da qual a autora apresenta 4 versões, das quais uma é 
idêntica a outra recolhida por Leite de Vasconcellos em Trás-os-Montes (Etnografia Portuguesa. Vol. IX, p. 24)  
68- COSTA, ref 19, p. 63: O povo da Murteira considerava “bruxas e curandêras [...] uma espécie de médico 

ideal, capaz de curar tanto uma doença do corpo como um mal de espírito.”No entanto, acrescenta em nota: 
“Algumas pessoas no lugar fazem distinção entre bruxa, que será a mulher que faz os males ou bruxedos, e 

curandeira, que por meio de benzeduras vê e cura o mal que as bruxas fizeram.” 
69- SOARES, ref 9, p. 40 
70- COSTA, ref 19, p.65: “Outra crendice existente na Murteira é a dos labisongos. [...] uma das minhas 

informadoras, a Ilda, ainda conheceu um homem que era lobisomem. Era, segundo ela, um homem ‘munto 

pucador’ que não era ‘crente qu’hovesse Deus’. Em vida, levantava-se à meia-noite ‘abalava e fazia-s’im 

bicho;...” 
71- PAIVA, ref 64, cit.p.56. “Virar a roupa”, à meia-noite, ao lobisomem, na sua ausência, acabava-lhe com o 
“fadário”.  
72- VASCONCELLOS, ref 31, p. 61 
73- COSTA, ref 19, p. 66 
74- COSTA, ref 19, p. 66-67 
75- COSTA, ref 19, p.66: “De 3 a 14 de Dezembro costumam os homens mais idosos e crédulos reparar no 

estado do tempo, pois, segundo dizem, as condições meteorológicas de cada um dos doze dias corresponderá ao 

estado do tempo de cada mês do ano seguinte.” 

76- PAIVA, ref 64, p. 55 
77- PAIVA, ref 64, p.54 
78- SOARES, ref 9, p. 40 
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79- DICIONÁRIO DE HISTÓRIA RELIGIOSA DE PORTUGAL. Direcção de Carlos Moreira Azevedo. 
Lisboa: Círculo de Leitores; Lisboa: UCP, 2001, p. 365-370: Visitações: “As visitações, ou visitas pastorais, são 

um mecanismo de fiscalização dos bispos ao estado das paróquias sob a sua jurisdição.” Dado o seu carácter 
jurisdicional foram origem de conflitos, quer com leigos, quer com clérigos. As visitas pastorais foram exercidas 
por cabidos das dioceses, colegiadas, mosteiros e ordens militares. São consideradas fontes privilegiadas de 
história religiosa. Data de 516 o mais antigo decreto específico sobre visitas pastorais, culminando o seu reforço 
e burocratização na Idade Média. Depois de um período de decadência institucional, novo alento é dado ao tema 
no Concílio de Trento. “Não são abundantes em Portugal os vestígios documentais de visitas pastorais para o 

período anterior à segunda metade do século XVI”. A preocupação nesta fase é sobretudo com os bens da Igreja 
e estado dos edifícios e só mais tarde surgirão as notificações sobre os costumes e moralidade dos paroquianos. 
A partir da segunda metade de quinhentos surge literatura orientadora das visitas, que se tornaram mais 
frequentes e regulamentadas, abrangendo muitos aspectos da vida pessoal e comunitária, até se extinguirem por 
volta de 1830. Do rico espólio resultante, foi entretanto perdida boa parte. O existente está, em muitos casos, por 
tratar devidamente.  
80- SOARES, ref 9, p. 26 
- CASTRO, Maria da Conceição Cyrne de- Os Moleiros e o Preceito Dominical. In VI Encontro de História 
Local do Concelho de Oeiras. História, Espaço e Património Rural. Actas. Oeiras: C.M.O., 2005, p. 85-90: a 
autora, responsável pela organização do Arquivo Histórico da Paróquia de Nª Sª da Purificação de Oeiras, 
descreve um pleito que opôs os moleiros daquela paróquia ao Vigário Geral e ao próprio pároco, na sequência de 
uma visita efectuada a 18 de Maio de 1735 pelo prior encomendado da paroquial igreja de S. Mamede de Lisboa 
Ocidental. Dos “15 capítulos que deixa exarados no respectivo livro” dois dizem respeito à fraca assistência à 
missa conventual e às medidas exigidas para garantir que, em cada domingo estivesse presente pelo menos uma 
pessoa de cada casa de um lugar designado no domingo anterior. “Num outro capítulo trata do ‘escândalo’ com 

que, na freguesia, ‘lavradores, moleiros, almocreves e mais trabalhadores’ trabalhavam nos domingos e dias 

santos, mandando aplicar a multa de 200 reis por cada vez que o fizessem.” Fica então registada a reacção 
apenas dos moleiros, eventualmente mais afectados por estes rigores, porque “tinham de satisfazer não só as 

necessidades locais mas também as da cidade de Lisboa, onde eram obrigados a ir 3 vezes por semana levar as 

suas farinhas”, dependendo de energias que não controlavam, do vento e sobretudo da água, e também por já 
pagarem anualmente à igreja 240 reis, valor que julgavam pagar justamente para moer alguns domingos e dias 
santos. Apelos feitos contra os “meirinhos dos clérigos” em 1736 são indeferidos, bem como os recursos que se 
seguem, já depois de 1747. No entanto, “em capítulos de outras visitas, vemos que aos vendedores e taberneiros, 

embora com certas limitações ( só depois da missa conventual para evitar que os fregueses se fossem ‘meter nas 

ditas casas’ e deixassem de ouvir missa), o trabalho era permitido naqueles dias.” 
81- SOARES, ref 9, p. 26 
82- DICIONÁRIO DE HISTÓRIA RELIGIOSA DE PORTUGAL, ref 79, p.369: “Assinar um termo de 

confissão livra os acusados das despesas e inconvenientes do processo no tribunal episcopal, a troco de uma 

pena pecuniária. Mas os delitos mais graves e os reincidentes passam sempre por um julgamento cujas penas 

podem atingir o degredo ou a prisão.” 
83- SOARES, ref 9, p. 26 
- SOARES, ref 9, p. 27: Os leilões de cargos eram um processo comum de angariação de fundos para cobrir as 
despesas de festas e romarias, tão caras aos saloios. No entanto, por vezes, as licitações eram feitas dentro da 
própria igreja, com grande escândalo dos visitadores. Assim se expressa o de Unhos, no ano de 1781: “vi a igreja 

convertida em figura de praça pública, para se rematarem umas fogaças de Nossa Senhora, andando estas à 

cabeça de umas mulheres que passeavam pela igreja, fazendo mesuras” 
84- HERCULANO, ref 13, p. 97 
- HERCULANO, ref 13, p. 97: Encontramos ainda, em nota de rodapé, a propósito da designação casa da 

brincadeira: “Assim se denominava, ainda há poucos anos, uma casa, na proximidade de cada uma das aldeias 

vizinhas de Lisboa, emprestada por algum ricaço ou alugada, onde se ajuntava, nas noites de domingo para 

brincar (dançar), a mocidade aldeã.” 
85- SOARES, ref 9, p. 44 
86- SOARES, ref 9, p.42 
87- SOARES, ref 9, p.45 
88- Ver Nota nº 23  
89- SOARES, ref 9, p. 45 
90- SOARES, ref 9, p. 46 
91-DICIONÁRIO DE HISTÓRIA RELIGIOSA DE PORTUGAL, ref 79, p. 67-72. “Procissões. Uma procissão 

é uma forma pública, mais ou menos solene, de louvor, súplica, penitência ou agradecimento, dirigida a deus 

directamente através de cristo, ou indirectamente através da Virgem Maria ou dos santos.”Já no Antigo 
Testamento se referem procissões. Historicamente na Península, distinguem-se 3 períodos: o correspondente à 
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fixação do cristianismo, em torno de relíquias e ermidas dispersas, a que se seguem as pregrinações até à 
integração urbana das devoções. À indisciplina litúrgica de finais da Idade Média segue-se a afirmação 
Tridentina (Concílio de Trento, 1545-1563), com a consolidação da manifestação processional que vem até hoje. 
O 3º momento é situado já no mundo contemporâneo, em que, após a desaceleração liberal e republicana, as 
procissões tenderam para a valorização da interioridade, afastando-se também do poder civil. O II Concílio do 
Vaticano (1962-1965) apenas as considera, procurando actualizá-las. Sendo as procissões aproveitadas também 
pelo poder civil, ao qual dá visibilidade pública e social, é aqui dado especial relevo ao problema das 
precedências na organização dos préstitos, no que respeita às hierarquias, tanto eclesiásticas como civis, e ainda a 
diferenciação entre sexos e a forma como foram sendo ordenados desde a Idade Média. As ordens e proibições 
constantes das Constituições das dioceses incidem sobre o que seriam os excessos cometidos, no que respeita a: 
comer, beber, fazer jogos e outros divertimentos, cantar canções profanas, dançar, brigar, usar armas, durante as 
procissões; surgem preocupações também com o asseio e dignidade da paramentaria; com a decência de 
representação de santas por mulheres e apresentação de figuras lascivas nas janelas, optando-se pela proibição. 
Também a autoridade régia intervinha, proibindo as representações teatrais nas procissões, as quais tinham o seu 
momento forte durante a Semana Santa. Há também o acentuar da procissão como evento urbano, proibindo-se 
os percursos não-urbanos. Distinguem-se ainda diferentes tipos de procissões. Especial atenção é entretanto dada 
à Procissão de Corpus Christi, dita modelar de todas as outras, de carácter concelhio-religioso, atingida também 
pelas proibições. Nela se faziam representar as diferentes corporações de mesteres e ofícios do concelho, 
acabando por ter incidências na distribuição do poder local. As proibições atingiam sobretudo os elementos 
festivaleiros: o S. Jorge, o seu alferes, cavalo e sela; o Dragão, Serpe ou Conca, além das danças e folias 
variadas. 
92- COSTA, Mário- Danças e dançarinos em Lisboa. Lisboa, 1962, p. 49-50. Cit. por  SOARES, ref 9, p. 42: 
Trata-se de reescrita de um texto de 1872 (GUIMARÃES, J. Ribeiro- Sumário de Vária História. Lisboa. Vol. 
IV, p.18. Não é indicada portanto a época a que corresponde o tipo de actuação referida).  
- SOARES, ref 9, p. 42: “A chacóina ou chacona das Frieleiras, dança coreada com estrépito, seria, 

porventura, a sobrevivência da Chacota antiga”. Vocábulos com um étimo comum, do italiano cieconna, de 
ciego, cego. 
- Chacóina, dança de cegos, portanto. De assinalar o ritmo chaconne, que identifica, na música barroca, certos 
andamentos de danças. 
- Uma aproximação possível poderá ser feita às populares chácaras ou cantigas de cegos? (GALHOZ, Maria 
Aliete- separata de Antologia da Música Regional Portuguesa I- Trás-os-Montes. In EXPOSIÇÃO - Michel 

Giacometti: caminho para um museu. Catálogo de Exposição. Museu da Música Casa Verdades de Faria. 
Cascais: C.M.C., 2004, 265 p. 80.)  
93- ÁLVAREZ, Fernando Bouza (Ed.) - Cartas para duas infantas meninas: Portugal na correspondência 

de D.Filipe I a suas filhas (1581-1583). Lisboa: D. Quixote, 1999, p. 154. Cit. em  DICIONÁRIO DA 
HISTÓRIA RELIGIOSA DE PORTUGAL, ref 79, p. 70 
94- COSTIGAN, A. William- Cartas de Portugal, 1778-1779. Lisboa: Edições Ática. Cit. por SANTOS, Piedade 
Braga; RODRIGUES, Teresa; SÁ NOGUEIRA, Margarida- Lisboa Setecentista vista por estrangeiros. 2ª 
Edição. Lisboa: Livros Horizonte, 1996, p.81: comentário com citação (sem indicação de página)  
95- BECKFORD, William- Diário de William Beckford. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1957. Cit. 
por SANTOS, ref 94, p. 82-83: comentário com citação (sem indicação de página) 
96- PEREIRA, Paulo - Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. 1ª Ed. Vol 13. Lisboa: Público, 2006, 
p. 83-84 
97- MIRANDA, Jorge- A presença de Santo António no concelho de Cascais. Arquivo de Cascais. Boletim 
Cultural do Município. 2005, Nº13, p. 24 
98-ANDRADE, ref 61. Cit. por  MIRANDA, ref 97, p. 24 (sem indicação de página). 
99- MIRANDA, ref 97, p. 24-27  
- MIRANDA, ref 97, p.28-32: o Santo está ainda presente em Cascais no seguinte: Tutela das Quintas (exemplo 
da Quinta Nova de Santo António, em Carcavelos, actual dos Ingleses); Toponímia; Fortificações: Forte de Santo 
António da Barra, mandado construir por Filipe I; Fortes de Santo António e Santo António da Cruz ( no Estoril, 
onde é hoje o Tamariz e onde se encontra o Chalet Barros, respectivamente). Referência especial é feita ao 
Regimento de Cascais, identificado em 1806 com o nº19, cujo patrono era Santo António, objecto de grande 
devoção e confiança dos soldados. Durante as campanhas da Guerra Peninsular (1810-1814) a sua imagem 
viajou à frente das hostes sobre uma burra branca, por montes e vales, de Cascais a Bordéus, incutindo coragem 
aos combatentes, chegando a cair nas mãos dos franceses. 
100- MIRANDA, ref 97, p.27 
101- MIRANDA, ref 97, p.27 
102- PEREIRA, ref 31, p. 121 
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103- MIRANDA, ref 97, p. 24 
104- PEREIRA, ref 31, p. 122-123: Além de protector dos casamentos, das moças nubentes, dos comerciantes e 
contra os ladrões, “advoga nas causas relativas a objectos perdidos”, o que poderá relacionar-se com a 
reminiscência de um culto pagão, corrente entre os lusitanos e que atribuía poderes especiais para o mesmo efeito 
a uma dividade denominada Ataecina. O autor referencia José Anes e António Macedo como fonte desta ideia, 
mas não indica localização na bibliografia.O mesmo se passa com a referência a Teófilo Braga, que terá sugerido 
uma conotação entre os nomes: Ataecina e António. Pelos seus atributos, aproxima-se, segundo o autor, dos 
deuses Hermes e Adónis, não sendo “dispicienda a aproximação do nome de António com o de Adónis, o que 

remete o culto antoniano para a categoria dos cultos e rituais solares.”  
105- PEREIRA, ref 31, p. 124 
- MIRANDA, ref 97, p.34-36: “As fogueiras que então se faziam no espaço da festa, com tanto agrado, têm, na 

sua origem, a ver com ritos de purificação, estando em relação com mágicas profilácticas e também com 

práticas divinatórias ligadas ao casamento e à felicidade amorosa. A esta encontra-se associada a alcachofra, 

cujo uso está documentado num texto datado de 1729. A alcachofra era queimada ou chamuscada na fogueira e 

se, no dia seguinte florisse, o presságio confirmar-se-ia.” 

De assinalar que em Cascais a fogueira era feita com “ramadas de árvores e carradas de cardos secos”.  
106- MIRANDA, ref 97, p.34. O autor descreve neste passo o Santo António da sua infância e juventude, em 
Cascais. Recorda o peditório feito principalmente por crianças; os manjericos; os tronos, peças artesanais e 
provisórias, de carácter marcadamente popular, remetendo também elas para os cultos “às antigas divindades 

romanas tutelares de cidades e de famílias, a quem se erguiam altares.” 
107- VASCONCELLOS, ref 31, p. 531 
108- PEREIRA, Paulo - Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. 1ª Ed. Vol. 14. Lisboa: Público, 
2006, p. 33 
109- PEREIRA, ref 108, p.29: Festas solsticiais coincidentes com 24 de Junho eram celebradas, “entre outros, 

pelos primitivos arianos”. Quanto ao Facho, serão “decerto sobrevivências dos fachos do Beltaine céltico ou das 

festas cíclicas neolíticas”, as quais se celebravam e celebram ainda na Grã- Bretanha, França e noutros países da 
Europa ocidental. 
110- PEREIRA, ref 108, p.27 
111- PEREIRA, ref 108, p.28 
- De assinalar a existência e o relevo dado à fonte de S. João na Rebelva (freguesia de Carcavelos, paróquia de S. 
Domingos de Rana), com arranjo arquitectónico e nicho com imagem do Santo, datados de 1725.  
112- PEREIRA, ref 108, p.28 
113- FONTES, ref 29, p. 256 
114- VARGAS, José Manuel- As feiras saloias. Notícia histórica e proposta de reanimação. In Etnografia da 
Região Saloia: A diversidade do quotidiano. Sintra, Instituto de Sintra, 1999, p. 229: “Escassas são as notícias 

de feiras saloias na Idade Média. A primeira terá sido a de Torres Vedras, instituída por D. Dinis, em 1293. 

Depois, em 1460 surge a feira de Sintra. e só voltamos a ter documentada existência de outra feira, em 1669, 

com a criação da Feira do Turcifal. Será no século XVIII que aparecerá a grande maioria das feiras da região 

saloia.” Isto porque o maior escoamento dos produtos dos arredores se fazia na própria cidade de Lisboa, com 
mercados fixos e permanentes, desde a época muçulmana. Embora muitas feiras já existissem de forma 
espontânea, ou esporádica, relacionadas com festas e romarias, é sobretudo no decorrer da segunda metade de 
setecentos que são instituídas cerca de duas dezenas de feiras, por vezes em lugares muito pouco povoados, as 
quais perduraram até às primeiras décadas do século XX. 
115- SOARES, ref 9, p. 47-48 
116- SOARES, ref 9, p.48 
117- FONTES, ref 29, p. 266 
- PIMENTEL, Alberto- A Extremadura Portugueza. 1ª Ed. Parte II Lisboa: Empresa da História de Portugal, 
1908, p. 131-132. In VARGAS, ref 114, p.238: “Dois costumes populares dão carácter especial à Feira das 

Mercês: são as afamadas frituras de carne de porco, petisqueira tradicional por coincidir com a epoca das 

chacinas; e o ‘muro do derrete’, prática amorosa em que as gorduras suínas, antes ingeridas, se evaporam na 

fornalha chamejante que deus Cupido acende. O ‘muro do derrete’ tem de extensão uns 500 metros. Sobre elle, 

das duas às cinco horas da tarde, vêm sentar-se as raparigas solteiras desta e outras freguesias do concelho. Às 

vezes não são menos de 200. É uma exposição de noivas, um bazar mahometano de mulheres, arreadas com 

todo o seu melhor oiro – cordões, broches, brincos, afagadores, medalhas, pulseiras e anneis. Os rapazes 

também entrajados ao garrido, e encostados às escoras (varapaus) contentam-se com catrapiscar de longe as 

suas escolhidas, se nesse anno as começam a namorar, ou logram aproximar-se dellas e conversa-las se já no 

anno anterior, nesta mesma feira, se tinham declarado pelo olhar”. 
118- SOARES, ref 9, p.47. Inclui citação de Ilustração Portuguesa. 1904, II série. (Sem indicação de autor ou 
página). 
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119- SOARES, ref 9, p. 48 
120- FONTES, ref 29, p. 265: “ Dois costumes populares dão carácter especial à Feira das Mercês: são as 

afamadas frituras de carne de porco, petisqueira tradicional por coincidir com a epoca das chacinas; e o ‘muro 

do derrete’, prática amorosa em que as gorduras suínas, antes ingeridas, se evaporam na fornalha chamejante 

que deus Cupido acende. 
O ‘muro do derrete’ tem de extensão uns 500 metros. Sobre elle, das duas às cinco horas da tarde, vêm sentar-

se as raparigas solteiras desta e outras freguesias do concelho. Às vezes não são menos de 200. É uma 

exposição de noivas, um bazar mahometano de mulheres, arreadas com todo o seu melhor oiro – cordões, 

broches, brincos, afagadores, medalhas, pulseiras e anneis. 

Os rapazes também entrajados ao garrido, e encostados às escoras (varapaus) contentam-se com catrapiscar de 

longe as suas escolhidas, se nesse anno as começam a namorar, ou logram aproximar-se dellas e conversa-las 

se já no anno anterior, nesta mesma feira, se tinham declarado pelo olhar”. 
121- FONTES, ref 29, p. 265 
122- VARGAS, ref 114, p. 227: o autor preconiza que a melhor forma de renovar o património cultural passa em 
primeiro lugar pelo seu conhecimento. No caso das feiras saloias, que perderam todo o seu carácter, a solução 
para a respectiva reabilitação passaria por reanimar feiras extintas e promover actividades passíveis de 
actualização, como é o caso da gastronomia 
123- SOARES, ref 9, p.48 
124 - SOARES, ref 9, p.50-51 
- COSTA, ref 19, p. 28-30 
125- COSTA, ref 19, p.23-24 
126- COSTA, ref 19, p.12: ”São espíritos que nunca foram iluminados pela instrução ou pela fé, pois tanto a 

escola como aigreja existem no lugar há uns escassos dezoito anos” 
127- COSTA, ref 19, p.23-24 
128- COSTA, ref 19, p.23-24: esta era provavelmente uma condição feminina partilhada pelo mundo rural de 
todo o país. No entanto, a Murteira situa-se somente a 12 Km da capital. 
- VASCONCELLOS, ref 14, p. 430: O autor defende, contra Alberto Pimentel, que não são elementos comuns à 
vida agrária portuguesa que definem o saloio, ou o autonomizam. Em relação ao trabalho da mulher, diz que “já 

os romanos testemunhavam a participação da mulher na vida agrária”. 

129- FONTES, ref 29, p. 270 
130- RIBEIRO, Margarida- Nota sobre a fixação de saloios em Lisboa.Etnografia da Região Saloia: A Terra e 
o Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993, p. 280 
131- RIBEIRO, ref 130, p. 280: “Cremos ser fundamental saber se a família saloia, dada a sua cultura 

específica, pertenceu à classe da família extensa de tipo patriarcal, de que existem vestígios no Nordeste 

Transmontano, ou se pertenceu à categoria da família patrilinear, fortemente unida, constituindo um sólido 

corpo apoiado no parentesco de cinco ou mais gerações, com base no casamento endogâmico, e frequentemente 

consanguíneo”. 
- SOARES, ref 9, p. 50. “Os enlaces eram, de ordinário, endogâmicos, não se desviando, portanto, dos padrões 

vulgares noutras comunidades campesinas e ainda hoje de algum modo vigentes em certos grupos sociais.” 
132- RIBEIRO, ref 130, p. 280 
133- RIBEIRO, ref 130, p. 280 
134- RIBEIRO, ref 130, p. 281: a autora refere como elementos específicos da fácies saloia, o gosto pelas 
romarias e o teatro de improvisação popular. 
135- SOTTO MAYOR, A. da Cunha- Physiologia do saloio. Lisboa: Livraria Central, 1858 
136- SOARES, ref 9, p. 49 
137- FREIRE, João Paulo – O saloio: sua origem e seu carácter: fisiologia, psicologia, etnografia: infâmias, 

mentiras e disparates que se têm escrito sobre o saloio, seus usos e costumes. 1ª Ed. Porto: Emp. Diário do 
Porto, 1948, p. 17. Cit. por SOARES, ref 9, p. 49 
138- MARQUES, A. H.de Oliveira- A sociedade medieval portuguesa. Aspectos da vida quotidiana. 1ª Ed. 
Lisboa, 1974, p. 88. Cit. por  SOARES, ref 9, p. 49: “Conquanto, decorrendo os séculos, o rico-homem dum 

solar minhoto se fosse permeabilizando às práticas de asseio que osseus bárbaros antepassados desconheciam, 

da mesma forma que o rural mourisco de uma horta de Lisboa ia esquecendo os costumes higiénicos dos seus 

civilizados avós” 
139-FONTES, ref 29, p. 271: Na feira da Mercês, depois do petisco em família, cada membro vai juntar-se ao 
grupo correspondente ao respectivo sexo e idade e condição, dirigindo-se as raparigas solteiras para o muro do 

derrete. 

140- FONTES, ref 29, p. 269-270 
- COSTA, ref 19, p. 32: um conjunto de fotografias mostra sete “maneiras usuais de ajeitar o lenço” 
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- CHAVES, Luís - O lenço na cabeça. Boletim da Junta de Província da Estremadura. 1943, II série, Nº4, p. 
407-413 
: O autor vai encontrar a origem do lenço no final da evolução da ponta de manto (de origem greco-romana) que, 
colocado na cabeça, em forma de capuz, se automomiza, dando lugar à carapuça e ao barrete. 
141- MESQUITA, Alfredo- Os Saloios. Illustração Portuguesa. 9 de Julho de 1906, II série, p. 630-635. Cit. por 
SOARES, ref 9, p. 65 
142- SOARES, ref 9, p. 54 
143- SOARES, ref 9, p. 61-63 
144- SOARES, ref 9, p. 63 
145- SOARES, ref 9, p. 54-66 
146- FONTES, ref 29, p. 269: o autor refere que na época, já só o usavam alguns velhos com matacões.  
147- SOARES, Maria Micaela.op.cit.p.60 
148- SOARES, re 9, p. 60  
149- FONTES, ref 29, p. 269 
150- COSTA, ref 19, p. 43 
151- COSTA, ref 19, p. 41 
152- VASCONCELLOS, ref 31, p. 364: reconhece-se na receita de “filhós” apresentada pelo autor a base da 
maior parte das receitas das que se fazem pelo país. “Comem-se frias ou quentes e usam-se principalmente na 

véspera de Natal”.  
- COSTA, ref 19, p. 58: pelo Entrudo na Murteira também se fazem as filhós—para oferecer. 
- COSTA, ref 19, p.46: pelo Ano Bom há também “brôa casêra” além de “fulhoses” e “roz doce”. 
- Os doces próprios de algumas zonas, famosos como as queijadas de Sintra, não são aqui elencados, visto não 
figurarem nas dietas populares compulsadas, nem na iconografia cultual religiosa. Porque se trata de bolos 
fabricados para venda e que não fazem parte da dieta saloia comum? 
153- COSTA, ref 19, p. 44 
154- RIBEIRO, Orlando - Portugal. O Mediterrâneo e o Atlântico. 7ª Ed. Livraria Sá da Costa Editora, 
Lisboa, 1998, p. 59 
155- SILVA, Margarida Sousa e; COUTINHO, Maria Teresa- Subsídios para o levantamento das estruturas 

ligadas ao fabrico do pão. In Um Olhar sobre Cascais através do seu Património. Cascais: C.M.C; Cascais: 
Associação Cultural de Cascais, 1989, Volume I, p. 123 
156- COSTA, ref 19, p.106 
157- COSTA, ref 19, p.106: “Os fornos são habitualmente construídos nas cozinhas; todavia, visitei uma 

habitação em que o forno foi construído numa casa separada, de modo a que pudesse ser utilizado pelo 

proprietário e pelos seus ‘rendêros. ‘” 
158- MACHADO, Joé Júlio- Literatura Oral de Armés ( Sintra). Etnografia da Região Saloia: A Terra e o 
Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993, p.165 
- SOARES, Maria Micaela- ref 7, p.128: a autora trancreve duas quadras, de Cadafais e de Penafiel, em que 
sapateiros e alfaiates são apelidados de ladrões; uma outra, de Coruche, idêntica à apresentada, termina com o 
verso: “Quando chega treme o chão”. (O que põe também em destaque a situação social do lavrador face às 
profissões). 
159- SOARES, ref 9, p. 66 
160- Ver Nota nº 80 
161- SOARES, ref 9, p. 67 
162- VASCONCELOS, Luís Mendes- Do Sítio de Lisboa: Diálogos. José da Felicidade Alves, org. Lisboa: 
Livros Horizonte, 1990. A edição referida por Maria Micaela Soares é a 2ª edição, de 1736, assinalando a autora 
em nota que a 1ª edição é de 1608. O livro foi composto com o objectivo de enaltecer as qualidades da cidade de 
Lisboa aos olhos do monarca espanhol reinante também em Portugal, com a finalidade de o mesmo considerar 
transformá-la na cidade capital do seu império. Objectivo idêntico é prossegido por OLIVEIRA, Frey Nicolao 
de- Livro das Grandezas de Lisboa. Lisboa: Na Impressão Régia, 1804, onde o autor, dirigindo-se a D. Pedro 
de Alcaçova, começa por assinalar a necessidade que teve de explicar a naturais de Sevilha o quanto Lisboa, 
cidade deles desconhecida, era superior à mesma, e digna, com os seus férteis arredores, de ser a capital do reino.  
- Encarnação, José d’- Sadia a terra, inspirada a evocação... Recantos de Cascais. Jornal da Região, 22 de 
Janeiro de 2003, p.5: O autor refere que a publicação do livro de Frei Nicolau de Oliveira será de 1620, 
integrando-se “no conjunto de livros que, mormente no primeiro quartel do século XVII, se dão à estampa entre 

nós com uma finalidade precisa: a de enaltecer de tal modo a cidade de Lisboa que el-rei Filipe IV (III de 

Portugal) ficasse suficientemente motivado a mudar para a foz do Tejo a capital da Península”. 
163- Relação em que se trata e faz uma breve descrição dos arredores mais chegados à cidade de Lisboa e 

seus arrabaldes... Lisboa: 1625. Cit. por SOARES, ref 9, p.67 
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- BRANDÃO, João (De Buarcos) - Tratado da Majestade, Grandeza e Abastança da Cidade de Lisboa, 2ª 

metade do século XVI (Estatística de 1552).  Anselmo Braamcamp Freire, ed. Lisboa: Livraria Ferin, 1923. 
Cit. por SOARES, ref 9, p.67 
164- SOARES, ref 9, p.15: referindo o território de Loures, e localidades que faziam parte do Termo de Lisboa, 
“como algumas freguesias até há pouco rurais e que hoje pertencem ao aro citadino: Ameixoeira, Benfica (de 

que fazia parte a Porcalhota, actual Amadora), Carnide, Charneca, Lumiar, Olivais.”   
165- MIGUÉIS, ref 16, p.171-172: “ [...] a mãe manda agora o Gabriel com o saco de rede à horta da Serafina 

para comprar as verduras. Não custa nada, dá-se avolta à esquina, é um pulo ao Monte, depois desce-se a 

Calçada a correr. Já está tudo encomendado da varanda da cozinha.” 
166- SOARES, ref 9, p. 68 
167- GASPAR, Jorge- Território dos Saloios. In Etnografia da Região Saloia: A Terra e o Homem. Sintra: 
Instituto de Sintra, 1993, p. 14: enquanto “às portas de Lisboa um número elevado de famílias continua a cozer 

o seu pão e em muitos casos a produzir o trigo, trigo que é moído numa ou noutra aldeia em moinhos de vento; 

isto quando em recônditas povoações do interior (meridional, central ou setentrional) já se perderam essas 

práticas.” 
168- BRITO, Nogueira de- Os Saloios. Raça tradicionalista e trabalhadora. Boletim da Junta de Província da 
Estremadura. 1943, Série II, Nº3, p. 313-317 
169- PEREIRA, Ana Ramos- Traços Gerais da Geografia Física do Concelho de Oeiras. In 1º Ciclo de 
estudos oeirenses: Oeiras- A terra e os Homens. Oeiras: C. M. O., 1997. p. 23 
- CARDOSO, João Luís- Do Paleolítico Inferior à Idade do ferro no concelho de Oeiras: Percursos da 

presença humana. In 1º Ciclo de estudos oeirenses: Oeiras- A Terra e os Homens. Oeiras: C. M. O., 1997, p. 33 
- ENCARNAÇÃO, José d’- História e Geografia de Cascais. 2ª Edição. Cascais: Edição do Autor, 1976, p. 9 
170- COSTA, ref 19, p. 77-81: Feno é o termo para designar as gramíneas que se cultivam para alimentar o gado. 
A autora aponta também o cultivo da fava fora das hortas, por não requerer grandes cuidados e ser rentável.  
- CABRAL, João Pedro- Algumas notas sobre a vivência rural do concelho de Cascais. In Um Olhar sobre 
Cascais através do seu Património. Cascais: C.M.C., 1989, Vol. I, p.133: referindo a exploração do Casal do 
Clérigo pela família Canas, originária de Porto Salvo, o autor diz que as culturas, já abandonadas na época, eram 
“na sua maioria trigo, existindo a cultura do milho, fava, grão branco e preto, tremoço, etc”. O feno era 
cultivado alternando com o trigo no pousio anual. 
171- SOARES, ref 9, p. 75 
172- SOARES, ref 9, p.75: “Na praça quinhentista da Ribeira de Lisboa, onde tudo se vendia, o poeta da 

Relação anónima reparou que nas cabanas das fruteiras, ‘Mil milhares de maçãs/ Aqui vendem colarejas/ A 

rubicunda chainha/ Pêro de rei, camoesas/ Laranjas, limas, limões/ As mais das limas azedas/ No tempo, muitos 

melões/ [...]” 
173- FABIÃO, Carlos- O Passado Proto-Histórico e Romano. In História de Portugal. Direcção de José 
Mattoso. Lisboa: Círculo de Leitores, 1992. Volume I, p.102-104: A região correspondente à Estremadura 
portuguesa, na época designada Bronze Final (primeiro milénio a.C.), parece ter assumido especial importância 
pela sua privilegiada localização geográfica, caracterizando-se por uma grande riqueza e variedade na sua cultura 
material, como pólo de articulação entre a zona de influência atlântica e as regiões da periferia mediterrânica. O 
sítio da Tapada da Ajuda forneceu testemunhos arqueológicos nos quais se inclui um numeroso conjunto de 
pequenas lascas de sílex de bordo serrilhado, utilizadas como elementos de foice. Acresce que o único molde de 
de fundição para foices encontrado no território nacional proveio do Casal de Rocanes no Cacém, o que atesta a 
importância da actividade agrícola na região. 
- CARDOSO, Guilherme; ENCARNAÇÃO, José d’- Um casal medieval em Miroiços (Malveira da Serra, 

Alcabideche, Cascais). Al-madan. Centro de Arqueologia de Almada. Outubro de 1996, II série, Nº5, p. 198: de 
entre os vestígios materiais encontrados no casal medieval de Miroiços, avultam as alfaias agrícolas em ferro, um 
espigão de ferro para encaixe em grade de lavoura e uma lâmina da pá, com alvado, duma aguilhada. 
- CARDOSO, Guilherme et al.- Sondagens de emergência no sítio de Vilares (Cascais). In EXPOSIÇÃO DE 
ARQUEOLOGIA. Concelhos: Cadaval, Cascais e Torres Vedras. Lisboa. 2002, p.3-7: do período islâmico foram 
descobertas alfaias agrícolas em ferro, relha de arado, raspadeira de aguilhada e dois martelos. 
174- SOARES, ref 9, p. 71 
175- COSTA, ref 19, p. 81-85 
176- SOARES, ref 9, p. 71 
177- COSTA, ref 19, p. 89-92 e figuras nºs 47-52. 
- SOARES, ref 9, p. 72: “Poderosos e indispensáveis auxiliares deste tipo de agricultura eram os engenhos para 

elevação da água— o poço, a picota, que também é designada por cegonha, engenho ou cambão e a nora”. 
178- SOARES, ref 9, p. 73 
179- SOARES, ref 9, p.77 
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180- VASCONCELOS, ref 162, p.119 
181- EXPOSIÇÃO- Carcavelos, a vinha e o vinho. Colecção Almarjão.Cascais: C.M.C., 2005, p.13: “Porém, 

devido à fraca fiscalização proliferaram os vinhos falsificados”. Reporta-se esta situação a 1931, quando já se 
havia formado a “Comissão de Viticultura de Carcavelos”. 
- CAETANO, Maria Teresa – Colares. Sintra: Câmara Municipal de Sintra, 2000.p.146: de entre os factores de 
declínio do vinho Colares, contam-se “as sistemáticas adulterações causadas pela introdução de castas alheias 

ao ‘ramisco’”. No entanto, já haviam sido as falsificações invocadas para a necessidade da criação de sistemas 
de protecção e garantia das características próprias do vinho. Neste caso, é em 1908, por Carta de Lei que é 
determinada a origem do Colares.  
182- EXPOSIÇÃO, ref 181, 2005.p. 13 
- CAETANO, ref 181, p.146: É indicada a data de 1865, a partir da qual a região de Lisboa é devastada pelo 
surto de filoxera. 
183- CAETANO, ref 181, p.144-146: Face a vários factores, também de ordem económica, aliados à 
impreparação associativa, às falsificações e à pressão urbanística, a Adega Regional de Colares, criada em 1931, 
“foi incapaz de reverter o processo depredativo do Vinho de Colares”. 
184- EXPOSIÇÃO, ref 181, p. 7: A Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908 estabelece a demarcação da região 
do Vinho Carcavelos. Diplomas posteriores introduziram alterações, mas o Decreto- Lei nº 212/2004 de 23 de 
Agosto, revogando o diploma nº246/94, adequa o estatuto da Região Vinícola de Carcavelos à regulamentação 
da União Europeia. 
185- EXPOSIÇÃO, ref 181, p.10 
186- EXPOSIÇÃO, ref 181, p.16: Documentado para os anos vinte do século XIX. 
187- EXPOSIÇÃO, ref 181, p.17: A Quinta do Barão foi vendida na década de quarenta do século XX a Raul 
Ferreira que adquiriu também as Quintas Das Palmeiras, da Serra e do Marquês, para rentabilizar a produção. 
- Ibid.p.14: Uma notícia de “Arrematação” do Diário Illustrado de 1885 sugere a eventualidade de as Quintas da 

Alagoa e Ranna pertencerem a um mesmo proprietário. 
- MIRANDA, Jorge; CARDOSO, Guilherme; TEIXEIRA, Carlos A. – Registo fotográfico de Carcavelos e 

Alguns Apontamentos Histórico-Administrativos. 2ª Ed. Cascais: C.M.C., 1988, p. 83-130 
188- A área preferencial de cultivo da vinha, sobretudo a do vinho de Carcavelos, embora incluindo a freguesia 
de S. Domingos de Rana, situava-se na zona mais a sul, começando a rarear para o interior. Hoje é difícil, face à 
ausência de registos (acessíveis, quando existam) e porque a cartografia não assinala áreas de vinha para além do 
paralelo da Torre da Aguilha, dizer qual era a incidência do cultivo da vinha no interior. Não existem estruturas 
que indiquem volume de produção, ou estão por estudar. Há alguns indícios na toponímica— Bacelo Grande, 
Além das Vinhas— mas pode acontecer que se tratasse de pequenas áreas, cuja produção era depois recolhida 
pelas grandes quintas, como a do Barão, ou Bela Vista. De assinalar, por exemplo, que a Quinta da Encosta, a 
poente de Sassoeiros, não seria produtora de vinho tão importante como a da Bela Vista, a nascente da mesma 
localidade, numa área onde ainda hoje existem vinhedos para produção de vinho de Carcavelos, propriedade do 
convento beneditino de Stª Maria do Mar. A tradição atribui à Quinta da Torre da Aguilha a maior produção 
local de trigo, de onde lhe derivaria o nome; junto à Quinta dos Gafanhotos, pode ter havido a terra de vinha de 
onde derivam os topónimos, mas o mais provável era a incidência da economia centrar-se nos cereais. Na 
freguesia, junto à Ribeira da Laje, para norte, no vale, existem mais algumas quintas e casais, mas a policultura 
seria a base da produção. De assinalar que Trajouce é o centro de uma vasta região de grandes lavradores, sendo 
alguns donos de casais, como o do Patacão, ou famílias urbanizadas, como os Bento Pedroso, e a cultura do trigo 
era a fonte da principal riqueza. Informações principalmente colhidas localmente, fazem parte de uma história 
por completar, com os documentos e testemunhos que começam a rarear. (Ver Anexos: Entrevista Sr. Caracol) 
189- EXPOSIÇÃO, ref 181, p.15 
190- SOARES, ref 9, p.73 
191- FELGUEIRAS, Guilherme – Lisboa dos Líricos Pregões. Boletim da Junta de Província da Estremadura. 
Julho, Agosto e Setembro de 1943, Série II, Nº3, p. 282-283: o autor refere ainda, entre as cenas passadas, “A 

voz clara das saloias, com seus carapuços de veludo escuro, montadas em burricos e apregoando o pão de 

meleças, a manteiga crua, o queijinho fresco de ovelha, o leite, as natas, os requeijões...as queijadas”. A 
propósito da liberalidade com que os animais eram admitidos a circular na cidade, é de assinalar a descrição que 
o autor faz dos “bandos movediços de perus” que pelo Natal saloios exuberantes de Mafra e da Malveira 
conduziam pelas ruas. 
192- SOARES, ref 9, p. 79 
193- MARQUES, ref 32, p.89-90. In SOARES, Maria Micaela.op.cit.p.79 
194- SOARES, ref 9, p. 79 
195- SOARES, ref 9, p. 80 
196- FONTES, ref 29, p. 252 
197- SOARES, ref 9, p.81 
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- SOARES, ref 9, p. 82-85: a autora faz a descrição da lavagem da roupa, com a barrela e todo o processo até à 
entrega. 
- COSTA, ref 19, p. 101-104: descrição do processo de lavagem das lavadeiras da Murteira, em número de 33, 
que trabalhavam para Lisboa, em finais de 1950. 
198- SABIDO, José Luís Tomé-Tires quando eu era pequenino. Cascais: Junta de Freguesia de S. Domingos 
de Rana; Cascais: Associação Cultural de Cascais, 2005, p. 33-34 
199-Ver Anexos: Entrevistas Sr Caracol e Sr Madureira 
200- CARDOSO, Guilherme; ENCARNAÇÃO, José d’ – Certezas e Incertezas no estudo da Villa Romana 

de Freiria. In Arquivo de Cascais. Boletim Cultural do Município. 1992, nº10, p.15-26: para além da 
identificação inequívoca de uma das estruturas como lagar de azeite, os autores sugerem que a identificação, por 
Cardim Ribeiro, de numerosos pesos de sarilho, confundidos durante muito tempo com secções de colunas (S. 
Miguel de Odrinhas, Sintra), alarga substancialmente a área presumível de olival e a produção de azeite, cuja 
tradição se encontra documentada ainda na Idade Média, apontando para a existência de olivais nas terras da 
Abóboda. 
Também o celeiro, pelo seu tamanho, constitui prova de farta actividade agrícola, centrada nas culturas 
cerealíferas”. 
De assinalar, igualmente, os vestígios de lagar para a produção de vinho. 
201- COSTA, ref 19, p.107-110: O moinho ainda funcionava em pleno em 1957, constituindo um factor 
económico importante da economia um tanto fechada da aldeia. 
202- EXPOSIÇÃO- Patrimónios de Cascais. Cascais: C.M.C., 2003, p. 110: “As azenhas funcionavam em 
complemento com os moinhos de vento”. Para 21 azenhas existiam no concelho de Cascais 32 moinhos de vento 
de város tipos catalogados até 1998. 
203- FERREIRA, Manuel Marques Ribeiro de- História de Oeiras: Uma Monografia (1147-2003). Lisboa: 
Roma Editora; Oeiras: CMO, 2003, p.137-138: analisando os proventos do arrendamento de moinhos e azenhas 
na primeira metade do século XVIII em Oeiras, o autor chega à conclusão que “valia bem a pena possuir um 

moinho ou uma azenha em boa actividade para dar de arrendamento”  
204- SILVA, ref 155, p.116:”Desconhece-se ao certo qual a origem dos moinhos de vento, mas pensa-se que 

terão aparecido no Próximo Oriente Mediterrâneo, difundindo-se posteriormente para a Pérsia e Europa” 
205- MATA, María Jesús Rubiera- Ibn Muqãna de Alcabideche. 2ª Edição. Cascais: Associação Cultural de 
Cascais, 1996, p. 28-29  
206- VASCONCELLOS, José Leite de- Etnografia Portuguesa: Tentame de Sistematização. 1ª Ed. Volume 
VI. Lisboa: INCM, p.8: “A diferença que vai de atafona para moinho e azenha: atafona é um engenho simples, 

montado dentro de um casebre e movido por tracção animal, como se usa para tirar água das noras nas 

hortas”.  
- EXPOSIÇÃO- Desenho Etnográfico de Fernando Galhano, I-Portugal. Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação Científica- Centro de Estudos de Etnologia, 1985: Catálogo de exposição, sem numeração de 
páginas, mas incluindo desenhos explicativos de sistemas de moagem, nomeadamente as atafonas. 

207- EXPOSIÇÃO, ref 206  
208- SILVA, ref 155, p. 116 
209- COSTA, ref 19, p. 107 
210- SILVA, ref 155, p. 116: Classificação sucinta dos moinhos de vento existentes em Portugal: “Fixos de 

Torre” (rotação do tejadilho); “Giratórios” (rotação de todo o edifício); Moinhos de vento de “Armação”. 
211- SILVA, ref 155, p. 107-109 
212- EXPOSIÇÃO, ref 202, p. 110 
- VASCONCELLOS, ref 31, p. 18-24: o autor descreve em pormenor e com desenhos exemplificativos, as 
azenhas, seus componentes, tipos e funcionamento. 
213- SOARES, ref 9, p. 77-79: A autora refere a pequena indústria tradicional: “a cerâmica, a cestaria, a 

produção de telha, tijolo, adobe e cal, ofícios de carácter artesanal e familiar, cujas técnicas eram aprendidas 

por tradição.” 
- Dá-se aqui destaque, na senda de Maria Micaela Soares, às actividades que revestiam um carácter de pequena 
indústria, com algum peso na economia da região. No entanto, mais ou menos disseminadas, estavam sempre 
presentes profissões ligadas ao trabalho agrícola, como o de ferrador, ferreiro, tanoeiro e carpintaria em geral, 
bem como sapateiros, alfaiates, etc. 
214- EXPOSIÇÃO, ref 202, p.114 
- CALLIXTO, Carlos Pereira- Fortificações marítimas do concelho de Oeiras. Reedição. Oeiras: CMO, 1998, 
p.13: a maior parte das fortificações que viriam a constituir a Linha Fortificada de Defesa da Barra do Tejo, 
distribuídas pela Praça de Guerra de Cascais, Praça de Guerra de S. Julião da Barra, Praça de Guerra da Cidade 
de Lisboa ou da Corte, foram construídas durante, ou logo após a Restauração. 
215- EXPOSIÇÃO, ref 202, p. 114 
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216- SOARES, ref 9, p. 78: “Para que o calor se mantivesse uniforme durante o tempo conveniente, laborava 

em permanência, sob a vigilância do mestre forneiro. Após a cozedura, dsenfornava-se e as mulheres iam 

vender as ‘pedras de cal’ pelas ruas dos lugares” 
217- XAVIER, Isabel Maria Mendes; Lopes, José Valente- Cantaria grossa ornamentada na sub-área saloia 

da região de mármores de Montelavar-Pero Pinheiro (concelho de Sintra). In Etnografia da Região Saloia: 
A diversidade do quotidiano. Sintra: Instituto de Sintra, 1999, p.194 
218- SOARES, ref 9, p.78 
219- SABIDO, ref 198, p. 10-14 
220- XAVIER, ref 217, p. 195 
- SABIDO, ref 198, p. 9-10: “As pedreiras de Caxias, exploradas na altura por industriais italianos (‘A 

Italiana’) foram as principais fornecedoras do lancil e das guardas existentes ao longo da Avenida Marginal” 
221- ANDRADE, ref 61, p. 272 
222- ENCARNAÇÃO, ref 37 
223- SABIDO, ref 219, p.15-16 
- SABIDO, ref 198, p.19 
224- BRITO, Raquel Soeiro de- Lisboa: Esboço Geográfico. In Boletim Cultural da Assembleia Distrital de 
Lisboa. 1976, III série, nº 82, p. 168-169. Cit. por  SOARES, ref 9, p. 79 
225- MARQUES, ref 32, p. 84-116. 
226- MÓNICA, Maria Filomena- Artesãos e Operários. 1ª Ed. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, 1986, p. 9 
227- MÓNICA, ref 226, p. 9-11 
228- SABIDO, ref 198, p.15: “ Esquecido e quase abandonado pelas autoridades competentes, o lugar foi, 

durante muito tempo, uma povoação entregue a si mesma.” 
229- TEIXEIRA, Carlos A. Teixeira; CARDOSO, Guilherme; MIRANDA, Jorge- Registo fotográfico da 

Freguesia de São Domingos de Rana e Alguns Apontamentos Histórico-Administrativos. 1ª Ed. S. 
Domingos de Rana: Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana, 2003, p. 31: “Assim, encontramos referência ao 

centro federal dos canteiros e cabouqueiros de Tires, que se integrava na Federação das Associações de Classe 

de Lisboa e que, em 1894, contribuía para a criação da Confederação Nacional das Associações de Classe.” 
- Este é um tema de interesse, por explorar, com poucos registos e os testemunhos pessoais a desaparecerem, 
cujo esclarecimento implicaria alguma atenção e estudo especializado. 
230- MARQUES, ref 32, p. 195: “As grandes concentrações industriais localizavam-se na área do Porto, Douro 

Litoral e Minho, na margem sul do Tejo e em alguns pontos isolados do País, como por exemplo em Maceira 

(rio Lis) Três nomes de grandes industriais ficaram associados a essas áreas, [...], Alfredo da Silva a partir de 

1906, iniciando o grande conjunto do Barreiro em 1908 (indústrias químicas)” 
231- Fábrica da Pólvora de Barcarena. Museu da Pólvora Negra. Oeiras: C.M.O.: “ D. João II (1481-1495) 

instituiu umas ferrarias para o fabrico exclusivo de armas, em Barcarena, denominadas Ferrarias d’el-rei que 

se revestiam de enorme significado e terão laborado até ao final do século XVII”. Mais tarde D. Manuel, por 
alvará de 1517 “ordena seja dado andamemto à empreitada da Casa de Armaria de Barcarena, para a qual terá 

mandado vir hábeis ferreiros e metalúrgicos”. O estabelecimento da fábrica de pólvora no mesmo local data de 
1618/19, na época de Filipe II, sob projecto de Leonardo Turriano, engenheiro-mor do reino. Em 1879 dispõe de 
oficinas a vapor e só em 1988 encerra definitivamente, depois de um longo período ao serviço do Estado. 
232- GOES, Maria das Dores Jorge de- A Real Fábrica de Lanifícios de Cascais. VI centenário da vila de 

Cascais. Cascais: CMC, 1964, p. 11 
- A fábrica foi fundada por Francisco Maihol, cidadão de origem francesa, que terá vindo para Portugal na leva 
de artífices especializados que o Marquês de Pombal atraiu ao país. Tendo trabalhado inicialmente na Covilhã, 
resolve utilizar as inovações que traz e as suas capacidades profissionais na criação de uma unidade de raiz, que 
pretende montar em Barcarena. Obtidas as autorizações em 1773, não tendo conseguido reunir as condições 
necessárias em Barcarena, acaba por optar por Cascais, onde as instalações da fábrica vão ocupar uma 
propriedade agrícola, a Horta de Santa Clara, junto à Ribeira das Vinhas. Tendo como sócio Manuel Pereira 
Guimarães, apesar da aparente justeza dos investimentos e da reconhecida qualidade dos lanifícios produzidos, 
logo no final do primeiro ano de laboração declara-se uma situação financeira difícil, tornando-se necessário 
recorrer o empréstimo do Estado. Empregando mais de 300 pessoas e incluindo uma Escola de Fiação, nunca a 
fábrica atingiu uma situação de equlíbrio financeiro. De tal forma que, na sequência das invasões francesas, a 
fábrica fecha em 1809, para voltar a laborar, mas de forma muito deficiente e deficitária até 1827, gerida pelos 
irmãos Nunes Vizeu, após a morte de Manuel Pereira Guimarães.  
233- GASPAR, Ana Teixeira- A Greve dos Tecelões de Oeiras. 1871. Oeiras: CMO, 199, p. 15 
- A Fábrica de Lanifícios José Diogo da Silva, situada em Oeiras, no Areeiro, foi fundada em 1864 e empregava 
450 operários. O tema da monografia é a greve levada a cabo pelos tecelões da fábrica, em 1871, quando o 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 
 

211 

patrão resolveu baixar o valor dos salários com o pretexto de reequilibrar as contas, já que a situação comercial 
era difícil. A greve durou um mês e seis dias, provocando a paralização da fábrica. A greve, já organizada e com 
repercussões no mundo laboral português, inseria-se num movimento mais abrangente, pois se faziam sentir “os 
ecos da emergente internacional socialista, da experiência da Comuna de Paris e das lutas operárias e a 

radicação de uma consciência de classe”, sob os auspícios de José Fontana e do grupo Geração de Setenta, 
liderado por Antero de Quental.  
234- TEIXEIRA, ref 229, p. 234-235  
235- TEIXEIRA, ref 229, p. 242-249 
236- RIBEIRO, Aquilino – Oeiras. 3ª Edição. Queluz: Câmara Municipal de Oeiras, 1993, p. 35-36: “Graças a 

ele, [Marquês de Pombal] ufana-se Oeiras de ter sido a primeira terra em Portugal e, dizem os patriotas de 

acrisolado orgulho, porventura na Europa, em que se efectuou uma exposição agrícola e industrial.” 
Concebida, segundo o autor, para proporcionar mais uma diversão para “el-rei e a corte” convidados do Marquês 
durante o Verão de 1770, mas também para mostrar os progressos da nação sob os seus auspícios. A feira saldou-
se num êxito. “Estava feita a prova dos esforços do ministro no sentido de criar em Portugal indústria própria, 

montando fábricas, reformando fábricas antigas, mandando vir do estrangeiro técnicos e mestres adequados, 

erguendo em favor do produto indígena uma razoável barreira pautal.” 
237- GASPAR, ref 233, p. 7 
238- FERNANDES, António et al. - A Geografia de Oeiras. Atlas Municipal. O registo do fim do século. 
Oeiras: C.M.O., 1997, p.24 
239- EXPOSIÇÃO Patrimónios de Cascais. Cascais: CMC, 2003.p.107 
240- Ibid.p.107: Destaca-se, de entre outras actividades referidas, a que diz respeito ao aproveitamento de águas 
minerais: a fábrica de Água de Vale de Cavalos, fundada em 1899 e a de Águas de S. José, na Parede, a partir de 
1940.  
241- SABIDO, ref 198 
242- GASPAR, ref 233, p. 45 
243- GASPAR, ref 233, p.7 
244- GASPAR, ref 233, p.7-8 
245- FERREIRA, Vitor Matias- Uma Nova Ordem Urbana para a Capital do Império- a “modernidade” da 

urbanização e o “autoritarismo” do Plano Director de Lisboa, 1938-1948. In O Estado Novo. Das origens ao 
fim da Autarcia. 1926-1959. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1987,vol.II, p.371: O autor considera que o parque de 
Monsanto e o Plano de Urbanização da Costa do Sol “sublinham exactamente aquele vector de expansão para 

ocidente do ordenamento do espaço polarizado pela capital do império”, quando a expansão de Lisboa se tinha 
sobretudo desenvolvido no sentido sul-norte, com a insistência da Câmara numa estrutura urbana baseada no 
prolongamento da Avenida da Liberdade. 
- GONÇALVES, Fernando-  Urbanística à Duarte Pacheco. In Revista Arquitectura. 1981, IIIsérie, Nº 142, 
p.20-37 
246-GONÇALVES, ref 245, p. 28-29: Correspondendo ao acentuado aumento populacional a partir de 1930 na 
área geográfica sul da Península de Lisboa e com a intenção de regular o crescimento urbano, apontando para a 
criação de uma zona de eleição, do ponto de vista social e paisagístico, é criada a designação Costa do Sol (Lei 
nº1909 de 22 de Maio de 1935) e promovida a execução de um plano de urbanização sem precedentes no país, o 
Plano de Urbanização da Costa do Sol— P.U.C.S. (aprovado pelo Decreto-lei nº 37254 de 28 de Dezembro de 
1948)  
247- GONÇALVES, ref 245, p. 28 
248- Ver Nota Nº 4 
249- DERRUAU, Max- Geografia Humana.1ª Ed. Vol. I. Lisboa: Editorial Presença, 1973, p. 479. Cit. por 
SOARES, ref 7, p.13 
250- Outras monografias de interesse, também consultadas: 
-SOARES, Maria Micaela- Saloios da Granja de Alpriate. Separata de Etnografia da Região Saloia. A Terra e 
o Homem. Sintra: Instituto de Sintra, 1993. 
- MIGUEL, ref 28 
251- COSTA, ref 19, p. 10 
252- COSTA, ref 19, p.17 
253- Associação dos Arquitectos Portugueses (Ed.)- Arquitectura Popular em Portugal. 2ª Edição. Lisboa: 
Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980, p. 435 
254- COSTA, ref 19, p. 17 
255- COSTA, ref 19, p.17 
256- COSTA, ref 19, p.18 
257- COSTA, ref 19, p.18 
258- COSTA, ref 19, p.18 
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259- COSTA, ref 19, p.19 
260- FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de Lurdes – Arquitectura Vernácula da Região Saloia: 

Enquadramento na Área Atlântica. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1991, p. 45-47 
261- COSTA, ref 19, p. 19 
262- COSTA, ref 19, p.19 
263- COSTA, ref 19, p.19 
264- COSTA, ref 19, p.18 
265- CARDOSO, Guilherme; CABRAL, João Pedro- Povoamento e Arquitectura Popular na Freguesia de 

Cascais. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais, 2004, p. 21-22: o revestimento do pavimento térreo mais 
comum era a terra batida e “a forrá-la colocavam-se juncos no chão, costume arcaico, que levou ao dito popular 

‘encontra-se juncado de...’”.  
- CARDOSO, ref 265, p.25: “A pedra para construção era de feição irregular, enquanto a aparelhada se 

utilizava nas cantarias que bordejavam portas, janelas e chão dos pisos térros”. O pavimento lajeado surge em 
paralelo com o de terra batida.  
- CARDOSO, ref 265, p.11: Os testemunhos arqueológicos apontam igualmente para a existência de pavimentos 
em lajes de pedra: Povoado Calcolítico de Parede; Freiria, Idade do Ferro, estruturas habitacionais com pisos em 
terra batida ou lajeados. 
266- COSTA, ref 19, p.19 
267- COSTA, ref 19, p.20 
268- COSTA, ref 19, p.20 
269- COSTA, ref 19, p.20 
270- FONTES, ref 29, p. 258 
271- FONTES, ref 29, p.258 
272- FONTES, ref 29, p.261 
273- FONTES, ref 29, p.262 
274- HERCULANO, ref 13, p.150 
275- HERCULANO, ref 13, p.150 
276- FONTES, ref 29, p. 256 
277- FONTES, ref 29, p. 257 
278- COSTA, ref 19, p. 22 
279- COSTA, ref 19, p. 21 
280- COSTA, ref 19, p. 21 
- FONTES, ref 29, p. 257 
281- FONTES, ref 29, p. 261 
282- COSTA, ref 19, p. 21 
283- COSTA, ref 19, p.22 
284- COSTA, ref 19, p.23 
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II.2- Território e Povoamento 

 

Introdução 

 

“Uma nação é apenas um produto da História. Um grupo de homens, unidos pela tradição 

comum, estabelecida, mantida e reforçada durante um longo passado de convivência, pela 

igualdança no falar, pela expressão dominante que entre eles tomam ideias e afectos, vive, 

ligado embora por estes laços morais, sobre um pedaço de solo. A configuração e a natureza 

do território, o ritmo consabido do clima, a vegetação, que reveste as planuras e as serras, as 

culturas que, no decurso do ano, fazem mudar, segundo uma rotina consagrada, a fisionamis 

dos lugares, o modo como a população se junta ou se dispersa, se adensa ou rarefaz, as 

maneiras de viver, a animação dos caminhos e dos sítios de convívio, constituem, para um 

país, larga parte da sua expressão nacional. A terra de um povo já não é um simples dado da 

natureza, mas uma porção de espaço afeiçoado pelas gerações onde se imprimiram, no 

decurso do tempo, os cunhos das mais variadas influências. Uma combinação, original e 

fecunda, de dois elementos: território e civilizações.” (1) 

 

Deste texto inspirador de Orlando Ribeiro, ressaltam alguns elementos que se tornam 

relevantes no presente contexto: a ideia de que diferentes factores, uns de ordem física, outros 

decorrentes, sobretudo das relações que se estabelecem entre as pessoas que partilham um 

mesmo território e as mesmas condições de vida, comungando preocupações e anseios, 

concorrem para o desenvolvimento dos estabelecimentos humanos e, inclusivamente, para a 

sua constituição como nação. Não existem, portanto, factores determinantes, mas um conjunto 

de factores que se conjugam para o surgimento e evolução, na História, dos assentamentos (2) 

humanos. 

Julga-se terem ficado delineados, nos capítulos anteriores, os contornos da Identidade Saloia, 

a qual, vinculada, como ficou demonstrado, a um modo de vida, revelou aspectos comuns ao 

mundo rural, sobretudo do sul do país, mas também um carácter próprio, cujas manifestações 

apontam para uma determinação relativamente a factores, tanto geográficos e físicos como 

históricos. 

São esses factores que se investigam no presente capítulo, procurando discernir e pôr em 

destaque os diferentes aspectos que influenciaram, directa, ou indirectamente, variando ao 

longo da História, o povoamento e consequentemente a modelação da paisagem humanizada, 
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ao mesmo tempo que se tenta delinear um quadro geral das origens e evolução da mesma 

ocupação humana, procurando sobretudo caracterizar os elementos que se prendem 

directamente com a acção sobre o território, nomeadamente, o uso do solo e os sistemas 

produtivos; o regime da propriedade e os aspectos administrativos; o papel estruturante dos 

traçados de vias e comunicações.  

Assim, atravessou-se, diacronicamente, um longo período histórico, que tem o seu início no 

Paleolítico e se prolonga até 1970, assinalando invariantes, continuidades e descontinuidades 

com incidências possíveis ou provadas na construção de um território delimitado, tomado 

sempre como parte de uma realidade maior. Realidade que é física, material, condicionada, 

que evolui com a História, mas que tem um carácter essencialmente humano e civilizacional; 

quer dizer, é uma realidade cultural. 

O capítulo encontra-se estruturado em dois sub-capítulos, de forma a dar resposta aos 

objectivos da pesquisa:  

- No primeiro sub-capítulo— Elementos de Geografia Física— fez-se a caracterização física 

do território alargado dos concelhos de Cascais e Oeiras, tendo em conta a abrangência da 

zona em estudo.  

- O segundo sub-capítulo— O povoamento do interior do concelho de Cascais- modelos e 

evolução da ocupação do território— consta de um longo percurso através da história, para o 

qual foram sendo convocados os autores que pareceram mais adequados aos objectivos: 

 

- Para o período da pré-história à ocupação romana, recorreu-se, na primeira parte, à Carta 

Arqueológica de Cascais, de Guilherme Cardoso e a textos de João Luís Cardoso para Oeiras, 

bem como à Carta Arqueológica de Oeiras, dos mesmos autores. José d’Encarnação e 

Guilherme Cardoso são os melhores especialistas da arqueologia romana do concelho de 

Cascais e, em parte, de Oeiras, por terem eles próprios feito muitas das descobertas, com 

relevo para Freiria, na Freguesia de S. Domingos de Rana. Algumas vezes, durante as 

escavações, foi possível observá-los em acção. 

 

- O período muçulmano foi objecto de tratamento mais aprofundado, uma vez provada, nos 

capítulos anteriores, uma influência muçulmana que se revela inequivocamente na toponímia 

e na origem do termo saloio, bem como em instrumentos, técnicas e processos de exploração 

agrícola. Pretende-se determinar, na medida do possível e face à escassez de informação, até 

onde se poderá levar a comprovação da hipótese de um alargamento desta influência à 

caracterização dos modos de vida, ao carácter das gentes, à arquitectura e à estruturação do 
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próprio território. Sendo os aspectos culturais de difícil abordagem, o que fica corroborado 

por António Borges Coelho, no que respeita à história, contou-se com a contribuição do 

historiador Oliveira Marques, autor escolhido para o percurso medieval, porque sendo 

especialista em Idade Média, escreveu especificamente sobre Cascais e o seu concelho, onde 

residia.  

- É a partir da Idade Média, época na qual se pode ter feito a articulação de continuidades  que 

sedimentam uma cultura, que se passa a incidir mais sobre Cascais e o seu interior, uma vez 

que a História passa a contemplar a vila, com a sua autonomia administrativa.  

 

- Entre o século XVI e o século XVIII o protagonista é a vila, posto que, em relação ao 

interior, poucas informações existem. Recorre-se, para este período, a vários autores e 

publicações periódicas da Câmara Municipal de Cascais. 

 

- A partir do século XIX, apesar de algumas reservas, foi Ferreira de Andrade largamente 

consultado e citado, pois continua a ser, para a história detalhada da vila de Cascais, 

referência obrigatória.  

As Memórias da Linha de Cascais, de Maria Archer e Branca de Gonta Colaço, sob a capa de 

alguma superficialidade, são afinal uma referência importante e, em muitos aspectos, rigorosa, 

para além do carácter vivencial das descrições. 

As informações de Borges Barruncho surgem muitas vezes citadas, mas nada sibstitui a 

consulta directa da bibliografia. Também aqui o principal interesse reside no facto de o autor 

descrever, com um cunho pessoal, a realidade da sua época. 

Jorge Miranda é um historiador rigoroso, mas com quem se dialoga: ele próprio facultou o seu 

trabalho não publicado sobre o impacte do caminho-de-ferro da linha de Cascais, o qual 

acrescenta visões importantes sobre o território. 

 

- Chegados ao século XX é o trabalho de geografia humana de Carminda Cavaco sobre a 

linha do Estoril que vai servir de base à análise, incluindo outras contribuições. 

 Neste desfiar da história do concelho de Cascais, para além dos objectivos gerais expressos, 

uma preocupação estava sempre subjacente e tinha a ver, por um lado, com a constatação 

prévia (mas que devia ser confirmada) de que, ao invés do litoral, o interior mantinha-se 

inalterado, com as características rurais próprias da Região Saloia, até à década de 1950 e, por 

outro, discernir os motivos e buscar as consequências desta realidade, já na fase de expansão 

suburbana. 
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2.1- O Território: Elementos de Geografia Física 

 

Em muitos textos e cartografia de análise, disponíveis para consulta, aparecem, por 

comodidade de apresentação ou por razões de origem administrativa, os concelhos em geral, e 

neste caso em particular os de de Oeiras e Cascais, separados, como ilhas num território do 

qual, na realidade, são inseparáveis. 

 Acresce que a divisão administrativa actual não coincide normalmente com qualquer outra 

circunscrição, seja ela do âmbito da geografia física, ou da geografia humana, o que se 

encontra patente na avaliação feita quanto à delimitação das Unidades de Paisagem (1) da 

região. 

 

A área em estudo situa-se na freguesia de S. Domingos de Rana, a qual, apesar de pertencer 

ao Concelho de Cascais, tem com Oeiras, não só uma fronteira extensa, materializada em 

grande parte pela ribeira da Laje, mas também um passado de dependência administrativa (2). 

 Afigura-se assim importante, ao abordar os vários aspectos em análise, considerar, pelo 

menos em relação a algumas rubricas, face sobretudo a esta condição de fronteira, a partilha 

de dados assinalando a existência de continuidades que os mapas parciais e particulares de 

cada concelho escamoteiam. 

 

 Trata-se na realidade de um território cuja caracterização não depende, em muitos aspectos, 

de delimitações administrativas, ainda que estas, no que se refere aos concelhos se tenham 

grosso modo definido durante a Idade Média, com origem no municipalismo romano (3) com 

a participação das populações— e uma possível génese anterior, podendo então relacionar-se 

com alguns elementos de identificação sócio territorial e económica. 

Face ao já exposto, no entanto, parece poder dizer-se que, do ponto de vista dos modos de 

vida e cultura, não se reconhecem identidades concelhias, mas uma identidade, ou mesmo 

unidade cultural, identificada como saloia, que não conhece outras fronteiras senão aquelas 

que os modos de vida vão imprimindo, de forma variável no tempo, no território (4). 

No presente contexto, os aspectos naturais do mesmo, como se apresentam, o que oferecem, 

as suas condições e recursos, são factores e condicionantes importantes dos assentamentos 

humanos e dos modos de vida. Mas estes, por sua vez, tornam-se também eles condicionantes 

daqueles. E isto até ao paroxismo da actualidade, em que avulta, para além das resultantes de 

todas as pressões, uma forma irracional de utilização dos próprios recursos naturais (5). 

 



                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.1.a – O relevo na área metropolitana de Lisboa e na área submersa adjacente. PEREIRA, Ana Ramos – 
Diversidade do meio físico e recursos naturais. In TENEDÓRIO, José António (Dir.) – Atlas da Área 
Metropolitana de Lisboa. Lisboa: AML, 2003, p.48 
 
 
 
             - Situação da zona em estudo no território da Área Metropolitana de Lisboa 
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2.1.1- Condicionantes naturais 

 

- Clima 

Marcado pelos elementos geográficos constituídos pelo Oceano, a sul e poente e pela serra de 

Sintra a norte, o clima do concelho de Cascais é temperado, de características mediterrâneas. 

Com uma precipitação anual baixa, concentrada sobretudo nos meses de Novembro a Março e 

uma temperatura média anual de 170C, é de assinalar uma diferenciação do interior em 

relação à orla ocidental, com uma atmosfera mais húmida. Um regime de ventos, 

influenciados pela presença do Oceano e da serra de Sintra e que variam com as estações do 

ano, determina alguns aspectos vegetativos, mormente no litoral. Embora se possam 

evidenciar quatro zonas climáticas (costa oeste; faixa costeira meridional; zona norte-

noroeste, de influência da Serra e interior, mais continental), “globalmente o concelho tem um 

clima caracterizado por temperaturas amenas no Verão e dois períodos perfeitamente 

demarcados quanto à precipitação. Um chuvoso (Outono, Inverno) e outro seco (Primavera, 

Verão)” (6). 

De acordo com Ana Ramos Pereira (7), no território de Oeiras existe por sua vez um contraste 

N-S, na quantidade de precipitação caída no concelho, e nas amplitudes térmicas, com uma 

faixa litoral de maior amenidade. As temperaturas são também mais elevadas no Verão – 1/3 

dos dias do ano têm temperaturas máximas superiores a 250C— e o Inverno é tépido, não 

descendo a temperatura abaixo dos 60C. No entanto, a diferenciação morfológica do relevo, 

de profundos vales entalhados, contribui para a ocorrência de fenómenos de instabilidade 

térmica no fundo dos vales e na faixa litoral. 

As especiais condições climáticas parecem ter infuenciado o povoamento desde as mais 

primitivas ocupações identificadas no território (8). 

 

- Relevo 

 

É o relevo subsidiário de outras realidades, como a geológica - litológica e as características 

da rede hidrográfica, estando esta directamente relacionada com o regime pluvial, elemento 

do clima. Mas como também este se faz depender em parte das condições do relevo, o que 

temos sempre é um conjunto cuja dinâmica resulta de interdependências daqueles factores.   

Na sua maior parte, pode dizer-se do território do concelho de Cascais o mesmo que do 

concelho de Oeiras, “o qual forma um vasto anfiteatro aberto a sul. Este anfiteatro é 

constituído por um conjunto de elementos planálticos, isto é, um conjunto de retalhos planos 
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separados pelo entalhe da rede hidrográfica” (9), que atingem, em Oeiras cerca de 160m de 

altitude no extremo norte do concelho, com um máximo de 219m na Serra de Carnaxide, 

“descendo suavemente até próximo da linha de costa” (10). No caso de Cascais, “apenas a 

zona sob a influência da serra de Sintra é mais elevada (100 a 400m)” (11). 

 

- Aspectos Geológicos 

 

São os elementos morfológicos do relevo suportados pela natureza das rochas que constituem 

o subsolo, as quais se formaram e interagiram em diferentes épocas, influenciadas por 

fenómenos de origem sedimentar, tectónica e vulcânica. 

No território de Oeiras, os elementos morfológicos são suportados por rochas de natureza 

vulcânica (Complexo Vulcânico de Lisboa) – basalto, tufos e cinzas vulcânicas e por rochas 

carbonatadas (essencialm calcários e margas), mais antigas, formadas em condições de 

domínio litoral tropical, há cerca de 100 a 70 MA (12). 

E se em Oeiras predominam os materiais resultantes da convulsão tectónica correspondente a 

uma maior incidência dos fenómenos magmáticos e tectónicos associados ao Complexo 

Vulcânico de Lisboa (13), no território de Cascais e nomeadamente na freguesia de S. 

Domingos de Rana, com excepção de algumas manchas, (14), o subsolo é predominantemente 

calcário, “de origem secundária, do Jurássico Superior e do Cretácico, formado em fundos 

marinhos profundos” (15).  

A norte, o batólito de granito da serra de Sintra (16) resultou de erupção magmática, ocorrida 

entre 72 e 95 + - 8 Ma, durante o Cretácico Superior, “tendo subido na crusta continental 

através do sistema de fracturas relacionado com o campo de tensões que levou à abertura e 

expansão do Oceano Atlântico” (17). 

A complexidade dos fenómenos magmáticos produziu, nas etapas em que ocorreram, uma 

grande variedade de rochas, dos gabros, dioritos e sienitos, aos granitos (18). Da sua acção 

intrusiva nas camadas mais antigas, correspondentes ao Cenozóico e Mesozóico, resultaram 

também fenómenos de metamorfismo, dando origem, nomeadamente, a ocorrência de 

mármores e xistos (19). 

O nível do mar, por sua vez, não esteve sempre à mesma cota. Enquanto no Terciário toda a 

área em causa se encontrava submersa e se originavam nos fundos marinhos novos tipos de 

rochas sedimentares (20), as diferentes épocas do Quaternário são assinaladas por vários 

vestígios de praias, resultantes do abaixamento sucessivo do nível do mar: 150m 

(Calabriano); 
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 100m e 60m (Siciliano I e II) e 4 a 15m (Tirreniano), sendo os três últimos estratos bem 

visíveis junto ao litoral (21).   

Entretanto, surgem vestígios de praias do Calabriano na jazida do Alto de Leião, “no topo de 

uma plataforma detrítica, hoje quase totalmente desaparecida, [...] desenvolvendo-se à 

altitude aproximada de 140-150m acima do nível do mar actual” (22). Idêntico testemunho se 

encontrou na jazida do Serigado, a norte de Talaíde, já na área de Cascais, à mesma cota 

(150m). Ambas se caracterizam, quanto á presença humana, pelo mesmo tipo de materiais—

“entre os materiais mais antigos, contam-se alguns seixos muito frustes, talhados apenas por 

escassos levantamentos, cujas superfícies de lascagem se mostram roladas pelo mar após o 

talhe, indício de que serão contemporâneos do referido nível marinho, cerca de 150m acima 

do nível do mar actual” (23). 

Quanto à embocadura do actual Tejo, que ainda não tinha aberto o seu estuário em forma de 

gargalo, espraiava-se em extenso e complexo delta, tendo existido “uma drenagem 

proveniente da serra de Sintra e da região de Mafra e que se estendia até à Lagoa de 

Albufeira, na Península de Setúbal” (24). 

 

- Rede hidrográfica 

 

 “A abertura do Gargalo do Tejo é correlativa de uma nova convulsão tectónica, tendo o rio 

aproveitado uma grande falha para se instalar e atingir o mar” (25). 

Quanto à rede hidrográfica, “instalada há cerca de 2 MA, e acompanhando o entalhe do Tejo 

e as variações do nível do mar, ela foi aprofundando os seus leitos, muitas vezes 

aproveitando áreas de fraqueza estrutural [...] onde as rochas foram sujeitas a esforços 

tectónicos e partiram” (26), advindo deste facto a sua orientação geral N-S. 

Os vales entalhados pelas ribeiras existentes, apesar da dificuldade que a densa urbanização e 

encanamento de linhas de água apresenta para o seu estudo, mostram bem a sua antiga 

competência, “ capaz de escavar vales com 50 m de profundidade, por vezes cortando 

bancadas de calcário.” (27).  

Estas formas são também testemunho de condições climáticas distintas das actuais, com um 

maior índice de pluviosidade, permitindo a maior competência das linhas de água quanto a 

erosão e transporte de sedimentos. 

“O último grande período pluvioso terá ocorrido há cerca de 18000 BP ( before present, i.e., 

por convenção, antes de 1950), altura em que houve um grande arrefecimento do planeta, 
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conduzindo à retenção na forma de gelo de parte da água do oceano nos pólos, fazendo 

assim baixar o nível do mar até cerca de120 m  de profundidade” (28). 

Como os cursos de água se estabelecem em função do nível do mar, os mais competentes 

tiveram de aprofundar muito os seus leitos e os menos importantes ficaram suspensos.  

A este período seguiu-se uma melhoria das condições climáticas com aquecimento que 

permitiu o degelo parcial das calotes polares, e a subida do nível do mar, que terá estabilizado 

à cota actual há cerca de 4000- 5000 anos. 

Como consequências desta subida, dá-se “o assoreamento progressivo dos estuários 

anteriormente escavados, originando fundos planos ainda observáveis, apesar das 

modificações antrópicas a que foram sujeitos” (29) e a formação de praias junto à foz, 

alimentadas pelos sedimentos que não se depositavam nos vales dos cursos de água. A 

morfologia da linha de costa daqui decorrente— praias junto às desembocaduras das 

principais linhas de água entrecortadas por zonas escarpadas, encontra-se documentada em 

cartografia antiga, anterior à artificialização com construções de estruturas de protecção, 

nomeadamente diques e esporões, “parte dos quais contemporâneos da construção da 

marginal” (30). 

 

- Solos, tipos de utilização do solo e aspectos ecológicos 

 

“ Resultando, em grande medida, das características litológicas apresentadas, os tipos de 

solos que vamos encontrar no concelho [de Cascais], são, na sua maior parte, solos calcários 

pardos e vermelhos. Encontramos ainda, apesar de minoritários, solos basálticos (barros 

castanhos) que denotam uma excelente aptidão para a cerealicultura e a produção 

forrageira— são os melhores solos do país. Existem também, nos vales dos principais cursos 

de água, solos de aluvião que foram intensamente aproveitados para culturas de regadio” 

(31) 

No território de Oeiras, “os solos basálticos, de aparência escura, compacta e pesada, de 

grande aptidão agrícola, foram até à actualidade intensamente agricultados, especialmente 

por culturas cerealíferas, que constituíram um dos aspectos mais marcantes da paisagem e 

da economia concelhias, até época recente” (32).  

Quanto ao uso do solo, verifica-se, desde os anos de 1960, o crescimento acelerado e em 

grande medida caótico, da área urbana, que, começando no litoral induzida pelo comboio e 

depois pela marginal, avançou para o interior. Veio a urbanização contribuir para o processo 

de regressão, até à previsível extinção, das actividades agrícolas—“uma agricultura que se  
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apaga” (33) — atingidas também pela desvalorização económica que outros sistemas de 

produção-distribuição lhe causaram. 

Em relação a Cascais e de forma esquemática, pode dizer-se que “os incultos (formações 

arbustivas) estão localizados basicamente junto dos limites do concelho, que o tipo de cultura 

dominante é, como já vimos, a cultura arvense e abrange grande parte do interior e, 

finalmente, que existe um importante povoamento de resinosas— o pinhal, tanto na base da 

serra como na zona arenosa” (34). 

 “No elenco florístico da área do concelho é notável a abundância de espécies mediterrâneas, 

cerca de 62% incluindo as que existem apenas na parte ocidental da Região Mediterrânea” 

(35). 

O que resta de coberto vegetal natural, indicia a existência de bosques primitivos de 

carvalhos, “a mata climácica” (36), de que algumas espécies, como a Quercus Coccifera, 

constituintes dos carrascais actuais, são os herdeiros afastados. Entre as espécies arbustivas 

autóctones ainda existentes, podem contar-se, entre muitas outras, o zambujeiro (olea 

Europaea var. silvestris), a madressilva (lonicera etrusca), a silva... (37). Vestígios de nomes 

como estes, testemunhos de uma paisagem rural antiga mas em transformação acelerada, 

possivelmente no futuro, só permanecerão na toponímia. 

Não está no âmbito deste trabalho a merecida referência a elementos importantes da fauna e 

flora da região, que se caracterizam pela diversidade e pelo contributo para o equilíbrio dos 

sistemas ecológicos. Sistemas estes que deviam ser defendidos, mas a cuja destruição 

progressiva assistimos, culposamente impotentes. 

 

De assinalar, porque gravoso, o desleixo, o abandono, a falta de atenção e o desprezo que 

atingem as linhas e cursos de água, cuja importância foi estruturante para a economia agrária 

e para o povoamento, na história do país e na história local. Para mais, “a vegetação ripícola 

desempenha um papel extremamente importante na regularização e estabilização dos caudais 

de cheia. A destruição desta vegetação e a falta de limpeza dos leitos contribuíram para 

agravar o desastre provocado pelas últimas cheias (1983)”. Será eventualmente oportuno 

perguntar como serão as próximas? (38). 
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II.2.1.d – Paisagem e flora. 1- Sintra: bosque de carvalhos. Imagem da floresta primitiva? 2- Miroiço, Manique: 
paisagem junto à ribeira de Caparide. (Foto Amélia Cabrita, 2008). 3- Ribeira das Marianas, junto ao Zambujal. 
(Foto Amélia Cabrita, 2003). 4- Miroiço: Satírio Menor. (Foto Amélia Cabrita, 2008). 5- Campaínhas do monte. 
(Foto Carlos Namorado). 6- Lírios do campo. (Foto Carlos Namorado). 7- Miroiço: madressilva. (Foto Amélia 
Cabrita, 2008).  

1 
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Notas a II.2- Povoamento e Arquitectura 
 
1- RIBEIRO, Orlando- Introduções geográficas à História de Portugal. Estudo Crítico. 1ª Ed. Lisboa: INCM, 
1977.p.19: Palavras da introdução que o autor retira da portada da sua Geografia de Portugal, tomo V da 
Geografia de España e Portugal, dirigida por Manuel de Téran, editada em Barcelona em 1955. 
2- O termo assentamento (humano) vai tornar-se recorrente no texto da pesquisa. Por assentamento entende-se 
toda e qualquer forma material construída no terreno, visando a permanência humana, independentemente da sua 
dimensão e condições. 
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Notas a II.2.1 - O Território: Elementos de Geografia Física 
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(a cujo termo pertencia S. Domingos de Rana), voltaram estes territórios à posse da Coroa. Por Alvará régio de 9 
de Abril de 1764, “o termo da vila de Oeiras ficou a incluir não só o território da antiquíssima freguesia de 

Oeiras na sua totalidade, mas ainda as de Carcavelos, S. Domingos de Rana, ou sejam os lugares importantes 

ou da vintena de Carcavelos, S. Domingos de Rana, Sassoeiros (e Arneiro). Trata-se do primeiro alargamento 

do termo de Oeiras, que havia de durar, todavia, mais de um século.”  
3- FERREIRA, Manuel dos Santos- O desenvolvimento comunitário de Lisboa. Boletim do gabinete Técnico 
da habitação da Câmara Municipal de Lisboa- G.T.H., 1966, Vol.2, nº11, p. 91 
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- CASTELO-BRANCO, Fernando- Cascais nos inícios do seu municipalismo e na crise de 1383. Cascais: 
CMC, 1972, p.9: Cascais pertenceu ao termo de Sintra até 1364, data em que lhe é concedida a autonomia 
administrativa e judicial. 
- Quanto a Oeiras, fez parte do Termo de Lisboa até à sua elevação a Vila em 1759. 
4- ABREU, ref 1, p. 63-65: A delimitação e caracterização das Unidades e Sub- Unidades de Paisagem feita 
pelos autores não coincide com qualquer circunscrição administrativa. Cascais e Oeiras fazem parte da Área 
Metropolitana de Lisboa-Norte, que incluem as Unidades: Terra Saloia; Serra de Sintra- Cabo da Roca; Linha de 
Sintra; Lisboa; Costa do Sol-Guincho. É nesta última que se incluem a quase totalidade dos territórios dos ditos 
concelhos. Os autores consideram a diversidade humana e paisagística como uma das principais características 
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- Ao defender a unidade territorial de Cascais e Oeiras, pode pôr-se a questão também em relação a Sintra, tendo 
em conta, por um lado, que também com Sintra, e por um período alargado (1147- 1364), manteve Cascais uma 
posição de dependência administrativa e por outro, de acordo com a delimitação do território dos saloios, tem-se 
considerado, para o estudo do período em apreço (1955-1985), que dele participam Sintra e o interior dos 
concelhos de Cascais e Oeiras. Não alargando o estudo ao concelho de Sintra, tem-se no entanto em 
consideração o atrás exposto; e o recurso a exemplos pontuais, tanto de Sintra como de outros concelhos da 
Estremadura, faz-se muitas vezes porque se consideram participantes de uma mesma realidade.   
5- ABREU, ref 1, p.73 
6- PENA, António; GOMES, Luís- Cascais. Um Olhar sobre a Natureza. 1ª Ed. Cascais: C.M.C., 1992.p.10-
11 
7- PEREIRA, Ana Ramos- Traços Gerais da Geografia Física de Oeiras. In I Ciclo de Estudos Oeirenses. A 
Terra e os Homens. Oeiras, CMO, 1998, p.29-30 
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autores citam o texto de OLIVEIRA, Frey Nicolao de- Livro das Grandezas de Lisboa. Lisboa: Na Impressão 
Régia, 1804.p.145, onde o autor enaltece o clima de Cascais. 
- Fazem-no com a intenção de demonstrar as capacidades de acolhimento da vila (não se fala no seu termo...), 
com um clima tão convidativo que já era referido no século XVII! 
9- PEREIRA, ref 7, p.23 
10- PEREIRA, ref 7, p.23 
11- PENA, ref 6, p. 12 
12- PEREIRA, ref 7, p.23 
- PEREIRA, ref 7, p.24: A intensa actividade sísmica começou por fracturar as rochas calcárias existentes, 
provocando também a sua elevação, ficando então emersas. Depois as fracturas abriram mais, e por elas se 
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constituem 2/3 do concelho de Oeiras. Não se reconhecem no concelho formas de relevo em cone vulcânico, 
pois terão sido desmanteladas pela erosão posterior. Portanto, deste período só restam as rochas, não as formas 
de relevo. Estas são só indirectamente condicionadas pela natureza das rochas, importando no entanto salientar 
os diferentes tipos litológicos, condicionantes da actual dinâmica do relevo. 
13- RIBEIRO, M.L.; RAMALHO, M.M.- Nota explicativa da Carta geológica simplificada. Parque Natural 
de Sintra-Cascais. Lisboa: PNSC. Instituto de Conservação da Natureza, 1997. (sem paginação) 
- RAMALHO, M. M. [et.al.] - Notícia explicativa da folha 34-C Cascais. Lisboa: Departamento de Geologia 
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Burdigaliano. Foi em rochas deste último período que os povos do Neolítico Final talharam as grutas artificiais 

de Alapraia” 
21- CARDOSO, ref 15, p. 15 
- RIBEIRO, ref 13.: Fot. 7: Terraço marinho do Quaternário a norte da praia do Abano; Fot. 8: Duna consolidada 
do Magoito. 
22- CARDOSO, João Luís- Do Paleolítico Inferior à Idade do Ferro no concelho de Oeiras: percursos da 
presença humana. In I Ciclo de Estudos Oeirenses. A Terra e os Homens. Oeiras, CMO, 1998, p.35 
23- CARDOSO, ref 22, p. 35 
- CARDOSO, ref 13, p. 16: Na jazida do Serigado, que corresponde à Época Calabriana foi identificada a 
mesma tipologia de materiais, incluindo a cor de impregnação de óxidos de ferro dos seixos rolados. 
- CARDOSO, ref 22, p. 35: Idênticos vestígios, de há mais de 1,5Ma, se encontram em depósitos de artefactos, 
tanto a norte da serra de Sintra, como na Península de Setúbal, na margem sul do Tejo. 
24- PEREIRA, ref 7, p. 25: Como testemunho ter-se-á a arriba fóssil da Caparica, com seixos provenientes da 
serra de Sintra e basalto do Complexo Vulcânico de Lisboa. 
25- PEREIRA, ref 7, p. 25 
26- PEREIRA, ref 7, p. 25 
27- PEREIRA, ref 7, p. 27 
28- PEREIRA, ref 7, p. 27 
29- PEREIRA, ref 7, p. 27 
30- PEREIRA, ref 7, p. 27 
31- PENA, ref 6, p.11 
32- CARDOSO, ref 22, p. 33 
33- CAVACO, Carminda- A Costa do Estoril: Esboço geográfico. 1ª Ed. Lisboa: Editorial Progresso Social e 
Democracia, SARL, 1983, p. 48 
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- VASCONCELOS, ref 35, p. 9: O autor faz uma descrição científica muito pormenorizada das espécies 
conhecidas, componentes da vegetação natural, por zonas, existentes (na época) no concelho de Cascais. 
Pretende contribuir para que se mantenha a diversidade da paisagem, protegendo os aspectos particulares de cada 
região, “o mais próximo possível do natural”. De notar que o interesse turístico é uma das razões da publicação, 
a qual faz parte de um conjunto de obras editadas pela Câmara em 1964, no âmbito das comemorações do 1º 
centenário da vila de Cascais.  
37- VASCONCELOS, ref 35, p. 10 
38- ABREU, ref 1, p.64-65: Os autores traçam um quadro bastante negro da situação actual em toda a Área 
Metropolitana de Lisboa Norte. 
- As razões por eles aduzidas confirmam todos os receios quanto aos perigos decorrentes de uma situação de 
catástrofe natural, cheias centenárias ou sismos de grau elevado. 
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II.2.2- O povoamento do interior do concelho de Cascais - modelos e evolução da 

ocupação do território 

 

A uma ocupação de centros urbanos criteriosamente distribuídos em função de aptidões 

agrícolas e condições biofísicas, intercalando vastos espaços rurais em plena produção, 

pontuados pela presença de importante património edificado e natural, segue-se “uma 

ocupação indiscriminada e irracional do território, por edifícios e infraestruturas” (1) 

Assume-se um antes e um depois: grosso modo, antes de 1950 e depois de 1950... 

Enquanto os invasores do litoral, na senda da moda balnear, a partir de meados de oitocentos, 

em busca de praia, calor, convívio, cura para doenças ou simplesmente prestígio social, 

encontraram um terreno virgem, maioritriamente despovoado, o avanço posterior para o 

interior do território, sobretudo a partir de 1955, encontra um ambiente natural e humanizado 

de autêntica província. “Pior que província”, dirão os migrantes dos anos 1950-1960.  

Aquilo que chocava e desiludia, num primeiro contacto, quem procurava, e não encontrava, 

nos arredores de Lisboa, as facilidades do meio urbano que não conhecia no campo de onde 

vinha, correspondia àquela paulatina ocupação rural que caracterizava, desde gerações sem 

conta, o território saloio. 

Era esta ocupação humana caracterizada por formas de povoamento que, evoluindo no tempo, 

corporizavam não só adaptações ao meio e aproveitamento de recursos, como também 

aspectos sociais correlativos, expressando no seu conjunto, no esquema de articulação das 

partes entre si e no pormenor da própria vivência individual, modos de vida (2). 

 

O que se pretende destacar na história do povoamento, são as raízes destes modos de vida, os 

quais se procuraram caracterizar anteriormente, vinculados a uma identidade—a  saloia. 

Justifica-se assim um longo percurso, ainda que sintetizado e parcial, desde os tempos pré-

históricos até uma presumida estabilização, quer das formas de povoamento, quer dos modos 

de vida correspondentes. 

 

2.2.1- Da pré-história à ocupação romana 

 

Mais do que repetir informação científica da arqueologia, a qual trata exaustivamente todos os 

aspectos que se prendem com a sua actividade específica, o que aqui se pretende fazer é 

simplesmente destacar alguns elementos dos estudos consultados que possam contribuir para 
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compôr a perspectiva temática que se prossegue, a saber, a caracterização possível do 

povoamento no interior dos concelhos de Cascais e Oeiras e a sua evolução no tempo. Num 

momento seguinte, o estudo passará a incidir apenas sobre alguns exemplos de núcleos 

urbano - rurais da área de influência de S. Domingos de Rana, cuja contextualização se terá 

entretanto feito no decurso deste ponto. 

 

Tal como para a caracterização biofísica, também aqui se procura ter em conta a importância 

da contiguidade territorial e cultural de Cascais e Oeiras. 

Para a sequência dos períodos pré-históricos considerou-se a utilizada por Guilherme Cardoso 

(3), embora se possam intercalar referências mais detalhadas, provenientes do esquema 

utilizado por João Luís Cardoso (4). 

 

- Paleolítico 

 

A esta época correspondem os mais antigos vestígios de permanência humana nos dois 

concelhos, sob a forma de bandos de caçadores-recolectores. De acordo com José Luís 

Cardoso, “As descobertas [...] fazem recuar, por critérios geológicos, a presença humana no 

território português para cerca de 1,5 Ma, encontrando-se consubstanciada por artefactos 

situados entre os mais antigos e não menos polémicos, testemunhos humanos até ao presente 

identificados em solo europeu”. Para além das jazidas do Alto de Leião e Serigado, é de 

referir a do Cabecinho, situada a norte de Tires, com importante espólio do Paleolítico 

Inferior (5). 

Neste recuado período já é possível assinalar que “a sucessão tecno-industrial e cultural é 

coerente, desde as estações mais ocidentais, no concelho de Cascais, até às mais orientais, 

situadas já no concelho de Loures, passando pelo núcleo de maior densidade de vestígios, na 

região da Amadora. Deste modo é lícita a designação de tal conjunto de estações— que 

constituem uma das manchas paleolíticas mais importantes da Europa— por ‘Paleolítico do 

Complexo Basáltico de Lisboa’, expressão detentora de significado cronológico e cultural 

bem definido” (6). 

Ao Paleolítico Superior corresponde a época de maior degradação climática da última 

glaciação, com ocupação humana de grutas naturais, com vestígios identificados 

culturalmente com o Solutrense de matriz mediterrânea e levantina (7). 
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- Epipaleolítico/ Mesolítico 

 

Trata-se de uma época em que as mudanças climáticas e da morfologia do solo, com o 

aquecimento da terra e a subida do nível do mar, provocam uma adaptação dos grupos 

humanos a novas condições, através da aquisição de novos hábitos.  

Desaparecem muitos dos animais de caça e a sucessão de verões e invernos é muito bem 

marcada, levando à migração de animais em busca de condições de adaptação. Assiste-se 

então a um princípio de sedentarização (8). 

 

- Neolítico 

 

Embora no concelho de Cascais não se encontre bem definida a transição das comunidades de 

caçadores-recolectores para as de pastores-agricultores, há indícios de uma continuidade na 

ocupação esporádica do litoral, para pesca e apanha de moluscos, testemunhada desde o 

Paleolítico tanto em Cascais como em Oeiras (9) em conjunto com “a ocupação junto a 

ribeiras, para uma agricultura muito incipiente” (10).  

No Neolítico Final, “no decurso da segunda metade do IV Milénio a.C., assiste-se, na 

Estremadura, à ocupação progressiva de sítios de altura, com boas condições de defesa” 

(11). É desta altura o estabelecimento do povoado de Leceia— ainda sem muralhas 

defensivas— estrategicamente situado num esporão de formação calcária, sobre um vale fértil 

da ribeira de Barcarena. E dada a possibilidade de o nível médio das águas do mar se situar 

nesta época a cerca de 5m acima da cota actual, estariam criadas condições favoráveis, não só 

à recolecção de recursos aquáticos, mas também “à navegabilidade da ribeira de Barcarena 

até à zona do antigo povoado pré-histórico” (12). 

Não existem, de acordo com os autores citados, estruturas defensivas em nenhum povoado 

deste período. No entanto, “a evidente preferência pela ocupação de sítios em altura 

pressagia a existência de situações potenciais de conflito, arqueologicamente não detectáveis 

até então” (13). E adianta josé Luís Cardoso que os bens a defender seriam o resultante da 

acumulação de excedentes de uma produção que beneficiava dos avanços tecnológicos 

entretanto adquiridos, designadamente a introdução do arado, do carro, da tracção animal 

(14). É interessante considerar que são justamente os excedentes, potenciadores de lucros, de 

mais-valias económicas (se esta linguagem for aplicável à época em apreço), que provocam 

“instabilidade e tensão social intergrupos” (15). 
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Outros povoados como o de Carnaxide, em Oeiras e os de Cascais, como Branqueiras, 

Louceira, Montrigo, Polima II e Parede, encontram-se normalmente “a meia encosta, virados 

a sul, perto de linhas de água” (16), confirmando a incidência de um “padrão de povoamento 

característico no Neolítico Final regional” (17).  

Põe-se aqui a hipótese de uma coincidência, ou recorrência, eventualmente cíclica, deste 

padrão relativamente a muitos pequenos núcleos do interior dos concelhos, que será retomada 

na análise morfológica dos aglomerados. Tratar-se-á de uma origem comum nestes tempos 

recuados, ou a aplicação de uma racionalidade funcional ditada pelo instinto de 

sobrevivência?  

As grutas, que em épocas anteriores terão funcionado como abrigos, servem no Neolítico final 

de necrópole colectiva. Algumas são escavadas para o efeito, como as de Alapraia e S. Pedro 

do Estoril, e os vestígios encontrados remetem para a existência de cultos ligados a “crenças 

mágico-religiosas ligadas ao ‘mundo dos mortos’” (18). A sua existência relaciona-se com 

povoados próximos, o que remete para uma organização social e cultural próprias. 

O povoado da Parede, cuja descoberta se deve a E. Prescott Vicente e E. da Cunha Serrão, em 

1953, “numa zona que o casario moderno quase ocupa por completo” (19), foi escavado por 

Afonso do Paço em 1957, após uma campanha de reconhecimento em 1955, com os 

signatários da descoberta. 

Da descrição dos trabalhos e do espólio, ressaltam alguns elementos de interesse para o tema 

do povoamento: Aos arqueólogos deparou-se-lhes um conjunto de vários estratos, 

correspondentes a diferentes épocas, mas muito misturados. Significa que, à imagem de 

Leceia e outros povoados, houve alguma continuidade de ocupação por diferentes grupos, do 

Neolítico ao Calcolítico. O autor aproxima, inclusivamente, este povoado de “Liceia”, face ao 

espólio identificado, bem como da estação eneolítica do Estoril e de outros da região de 

Lisboa, da Estremadura e do Alto Alentejo (antas). 

“Estas populações alimentavam-se da caça e da pesca, além de animais que criavam, e da 

agricultura, sendo prova de tudo isto os restos encontrados nas escavações arqueológicas” 

(20). 

Corroborando a hipótese da ausência de conflitos, diz o autor: “Estas populações de Cascais 

deviam ser gentes pacíficas, pois os seus povoados parecem estar desprovidos de muralhas e 

é, como dissemos, muito reduzida a utensilagem bélica” (21). 

Por outro lado, embora assinale, de entre os materiais de sílex algumas “foicinhas e 

serrinhas” que serviriam para engastar em cabos de osso ou madeira, o autor considera que “a 

escassez de foicinhas de sílex leva-nos a admitir uma fraca cultura cerealífera, cuja 
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existência está contudo assinalada pela presença de algumas mós de granito destinadas a 

farinar ou triturar” (22). 

 

- Calcolítico 

 

Num registo de continuidade dos povoados já existentes, as primeiras culturas metalúrgicas 

surgem num ambiente de conflitos, assinalado pela construção de fortificações como a de 

Leceia, cujas estruturas construtivas denunciam “características proto-urbanas” (23), com 

uma concepção prévia de conjunto. 

Enquanto para Cascais Guilherme Cardoso assinala a posição de domínio visual e estratégico 

dos povoados desta época, complementados por vigias temporárias em pontos altos, José Luís 

Cardoso faz a descrição dos ciclos de povoamento de Leceia, com o pormenor que o apurado 

e assíduo trabalho de escavação, estudo e identificação, desde 1983, lhe permite (24). 

Já o período correspondente ao Calcolítico Final, com o aparecimento da cultura do vaso 

campaniforme, define “um período áureo da Pré- História do concelho [de Cascais]. Por 

todo o território existem vestígios desta época. São, no entanto, significativos os povoados de 

Talaíde e Freiria” (25). 

Em Leceia, sucessivas gerações asseguraram a continuidade do povoado durante o período do 

Cacolítico Inicial, seguindo-se uma fase de decadência, precisamente quando o cobre faz a 

sua aparição. É assim que “a construção da imponente fortificação de Leceia se efectuou logo 

nos primórdios do Calcolítico Inicial, cerca de 2800 a. C.” (26). O complexo dispositivo 

defensivo incluía, no espaço entre as três ordens de muralhas, “estruturas comunitárias como 

currais, eiras, casas e grandes superfícies lajeadas” (27). Sede de uma comunidade 

sedentária, circunscrita a um determinado território, que evolui ao longo de mais de mil anos, 

“explorando de forma cada vez mais aperfeiçoada os recursos naturais disponíveis” (28), 

testemunha também uma franca abertura aos contactos económicos exteriores, incluindo o 

comércio de excedentes agro-pastoris e as trocas de matérias-primas, e “que viabilizam a 

introdução de novas tecnologias como a do cobre, bem como a adopção de novas práticas 

religiosas, de origem ou influência mediterrânea” (29). A actividade agrícola encontra-se 

testemunhada por eiras e mós manuais, destinadas à produção de cereais; a horticultura pela 

presença de sachos de pedra polida; e a criação de animais, com rebanhos de ovinos, caprinos 

e bovinos era já uma realidade, pela “plena manipulação de todas as espécies domésticas que 

actualmente são a base da nossa própria alimentação” (30). 
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- Idade do Bronze 

 

O que se salienta para este período no concelho de Cascais é o grande número de pequenas 

jazidas, onde avultam as cerâmicas carenadas, ainda de produção com técnicas rudimentares; 

começm a rarear os objectos de sílex, mas continuam a destacar-se os elementos de foice 

denticulados, indício da continuidade da produção cerealífera (31). 

Foi descoberta uma importante jazida desta época “no Alto do Cabeço de Mouro, a sul da 

Abóboda, destruída em 1974-75 por uma pedreira. A sua localização, que permitia um 

domínio visual sobre uma grande extensão, leva a supor que este povoado possa ter servido 

de atalaia” (32).  

Em Outubro de 2003 foram realizados trabalhos de escavação arqueológica, dirigidos por 

João Luís Cardoso, na encosta voltada a nascente e situada na adjacência do referido povoado, 

na sequência da intenção de urbanização do local. As conclusões basearam-se em materiais 

muito dispersos, tanto em superfície como em profundidade, recolhidos em extensão e 

provenientes de um silo, escavado na rocha calcária, o qual remete também para a produção 

de cereais: “A ocorrência deste silo em área agrícola, sugere a existência de uma pequena 

unidade doméstica especializada na cerealicultura efectuada no próprio local, em estreita 

dependência do importante povoado de altura do Cabeço do Mouro, centro populacional que 

administraria a região envolvente, provavelmente até o litoral oceânico, situado a cerca de 

4,5 Km para sul, de onde provieram os moluscos identificados.” (33). Com esta hipótese, 

alguns aspectos se podem desde já ter presentes. 

Cabeço de Mouro, no interior do concelho de Cascais, na área de influência de S. Domingos 

de Rana, sobranceiro ao vale de Freiria, que até 1980 era sobretudo um grande morro 

escalvado, com um embrião de bairro clandestino no sopé, afinal fazia jus à toponímia, pois 

os locais assim baptizados pelo povo correspondem geralmente à presença de vestígios 

importantes de épocas passadas. De assinalar que, nestes casos, a ignorância andava 

acompanhada por um saudável respeito, que por vezes redundava no medo e gerava 

superstições, mas preservava os sítios. 

O facto de ali se ter situado um importante povoado com eventual preponderância regional, na 

Idade do Bronze, época em que parecem ter começado a definir-se com alguma segurança 

características próprias de um território mais alargado (abrangendo a actual Estremadura), 

pode significar uma solução de continuidade no processo do povoamento, facto a ter em 

conta, face a outros exemplos, como Leceia, numa época anterior. Por um lado, é esta 

descontinuidade, consubstanciada pelo abandono definitivo das estruturas que possibilita a  
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II.2.2.1.c- O Ocidente peninsular antes dos romanos – In RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, Hermann; DAVEAU, 
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operação de descoberta arqueológica. Por outro, a mesma descontinuidade significa sempre 

uma mudança, às vezes radical, por motivos nem sempre claros, mas que se considera, no 

âmbito deste estudo, corresponderem a uma nova fase na evolução dos modos de vida, sem 

que estes sofram uma alteração substancial quanto ao seu carácter agro-pastoril, já herdado de 

gerações anteriores.  

Durante o período do Bronze Final, verifica-se a consolidação da riqueza da Baixa 

Estremadura, baseada nos mesmos factores naturais e humanos que já vinham do Calcolítico: 

a fertilidade do solo, as condições climáticas, a proximidade do rio e do mar, como vias de 

comunicação preferenciais. É assim que se desenvolve uma sociedade que aproveita os 

excedentes da sua produção para fomento das trocas comerciais que se fazem com produtos 

de regiões longínquas e se torna “capaz de assegurar a articulação do comércio atlântico 

com o mediterrâneo” (34). 

É desta altura a substituição progressiva das foices em lascas de sílix de bordo denteado 

engastadas em suportes de madeira, por peças inteiras em bronze. Testemunho disto é o 

“molde de foices de Rocanes, Cacém, junto ao limite do concelho de Oeiras, usado para a 

produção em série de tais artefactos” (35) 

O povoamento aparece marcado pelo desenvolvimento de “numerosas estruturas rurais, em 

geral de raiz familiar, que raramente atingiam a expressão da aldeia” (36), assinaladas no 

concelho de Oeiras, mas cuja implantação seria extensiva a uma região mais alargada, 

“expressivamente designadas por ‘casais agrícolas’” (37). Os vestígios—“elementos de foice 

e fragmentos de grandes recipientes [surgem] dispersos à superfície do solo, ao longo de 

encostas suaves e perto de pequenos córregos” (38). Não é difícil identificar estas 

características em muitos casais saloios dispersos ainda existentes, ou mesmo considerar que 

alguns pequenos núcleos urbano-rurais do interior possam ter nestes casais a sua origem mais 

remota, por agregação sucessiva de outros aos iniciais.  

 

- Idade do Ferro 

 

A Idade do Ferro é marcada pela continuidade do povoamento com base na dispersão dos 

casais agrícolas do Bronze Final, com a assimilação das inovações tecnológicas trazidas pelos 

artefactos de ferro, o aparecimento e divulgação da escrita e a produção em série e 

padronizada dos recipientes cerâmicos, pelo recurso ao torno rápido. 

Importante também é a presença do comércio fenício— incluindo a possível fundação de 

estabelecimentos comerciais, identificados na época como lugares centrais, bem como do 
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comércio púnico e mais tarde itálico, acentuando, pela manutenção de estreitos laços 

económicos, a relação com o mundo mediterrâneo e a sua influência (39).  

A incidência de achados deste período na freguesia de S. Domingos de Rana, em Abóboda, 

Cabeço de Mouro e Freiria (40), mais tarde florescente villa romana, faz supor uma 

continuidade de ocupação de alguns locais, com aproveitamento, ao menos parcial, de 

estruturas anteriores. 

 

- Época Romana 

 

Iniciada a conquista romana da Península Ibérica em 218 a. C. (41), só após muitas 

campanhas e vicissitudes, em que se incluem a resistência que o grupo dos lusitanos opôs aos 

exércitos romanos, é que, em 27 a. C, “concluídas as operações militares no Noroeste, 

Augusto entendeu estarem criadas as condições para uma reforma político-administrativa da 

zona mais ocidental da Península” (42), incluindo “a criação da província da Lusitânia, a 

instituição e delimitação de ‘civitates’ e a urbanização das cidades capitais” (43). Felicitas 

Iulia Olisipo recebeu de César ou Augusto o título de municipium: “O mar e o Tejo 

claramente a delimitavam por três lados. A norte vinha até Torres Vedras, porque até aí [...] 

encontramos lápides funerárias de cidadãos da tribo Galéria, que era a sua” (44). 

A romanização dos territórios dos concelhos em apreciação obedeceu, tal como acontecia em 

geral, a algumas regras dimanadas de Roma e aplicáveis a todo o Império – constituindo 

factor de unidade do mesmo, ainda que essas regras houvessem que sofrer adaptações locais e 

tivessem sofrido alterações de acordo com diferentes políticas. Por outro lado, a instalação do 

novo poder contava com a mais valia decorrente dos processos de aculturação (45), da parte 

dos autóctones que se integravam nos hábitos, leis e aspectos religiosos romanos, enquanto os 

colonos e respectivas famílias se adaptavam a alguns costumes locais, associando, por 

exemplo, divindades indígenas aos cultos próprios da sua cidadania (46). 

A instalação dos romanos em qualquer território fazia-se sobretudo com base na racionalidade 

do aproveitamento dos recursos naturais de cada zona (47), para além de considerandos de 

ordem política e estratégica. 

Segundo Jorge de Alarcão, a exploração agrícola extensiva, de cariz latifundiário, encontrou a 

sua expressão máxima nas villae do Alentejo, como Torre de Palma e S. Cucufate. O autor 

considera insuficientes os dados arqueológicos no sentido de definir com alguma exactidão as 

diferentes tipologias das villae já descobertas e que foram objecto de escavações, bem como 

as respectivas transformações no tempo.  
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Importante afigura-se também a falta de cálculos relativos à área provável do fundus, 

permitindo ajuizar da evolução histórica da propriedade, a qual corresponde, em muitas zonas, 

a centuriações do território (48). 

 Freiria e as demais villae dos actuais concelhos de Cascais e Oeiras, parecem constituir, do 

ponto de vista territorial, um micro-sistema (49) dentro da tipologia da villa latifundiária. No 

entanto, à escala do território em causa, as villae existentes parecem ter centralizado áreas 

agrícolas de tamanho razoável (50) e, embora não se conheça ainda a arquitectura de todas as 

componentes dos exemplares descobertos em Portugal (51), as villae organizavam-se como 

complexos agro-pecuários e/ou industriais, seguramente segundo o esquema mais 

generalizado que incluía a pars rustica (alojamentos de criados de lavoura, lagares, etc), a 

pars urbana (residência senhorial e termas) e a pars frumentaria ou fructuaria, destinada ao 

armazenamento das produções (52). No caso destas serem também, ou exclusivamente, de 

origem industrial, como é o caso da produção de garum (junto ao litoral) ou terem a ver com 

actividades como a tinturaria ou curtumes (Casais Velhos, Cascais), as adaptações 

arquitectónicas às várias funcionalidades encontram-se patentes nos elementos postos a 

descoberto (53). 

José d’Encarnação, para introduzir o tema da implantação romana no território do concelho de 

Cascais considera três factores importantes na caracterização do mesmo. 

Um dos factores é a fertilidade do solo: 

“Podemos dizer que a área hoje pertencente ao concelho se distribui por duas zonas distintas 

tanto do ponto de vista orográfico como do da fertilidade do solo: a metade nascente vem no 

seguimento dos excelentes terrenos de cultivo de qualidade A, do vizinho concelho de Oeiras, 

bem adaptados às culturas cerealíferas; a metade poente estende-se por uma sucessão de 

colinas onde os terrenos de cultura alternam com encostas revestidas de mato, cujo elemento 

dominante é sem dúvida o carrasco” (54). 

A situação estratégica do território “como sentinela do estuário doTejo” (55) é outro dos 

factores. 

A proximidade de Olisipo, “porto de mar e centro de consumo” (56) surge também como 

determinante de uma ocupação que doravante vai começar a definir-se e a reconhecer-se na 

especial relação com a cidade cuja proeminência e enriquecimento contribui para o 

desenvolvimento dos territórios adjacentes, mas que também depende destes em termos 

estratégicos (muito concretamente, a sua defesa) e de sobrevivência, num quadro que começa 

a delinear-se de relação suburbana. 
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 Os factores naturais já estavam presentes em épocas anteriores, dando origem a determinados 

tipos de povoamento, adaptados a condições e recursos, como ficou expresso. Não é de 

estranhar portanto, que a ocupação romana, a qual não encontrou resistência por parte dos 

autóctones, tenha mantido os povoados antigos, a par  da construção das villae (e mesmo 

estas, como Freiria, aproveitando localizações já anteriormente ocupadas (57) e de elementos 

estruturantes, tais como redes de estradas e caminhos, pontes, obras hidráulicas (em que se 

incluem as barragens) e a própria divisão da propriedade, desenvolvendo, sempre que 

possível, culturas e explorações de recursos existentes ou potenciais.  

É assim que, para além dos cereais, na cultura extensiva, surgem a plantação da vinha e da 

oliveira, reforçando deste modo a influência e o carácter mediterrâneo já instalado (58). 

A já aludida continuidade dos territórios de Oeiras e Sintra é aqui reforçada pelo parecer de 

José d’Encarnação que, remetendo para os trabalhos desenvolvidos nos concelhos vizinhos, 

considera que “o panorama que vamos traçar poderá aplicar-se ‘mutatis mutandis’ aos 

vizinhos territórios [de Sintra e Oeiras]” (59). 

 A distribuição das villae obedece a localizações que, de acordo com as regras de Columela 

(60), se situam preferencialmente nas cotas entre 50m e 100m, “em plataformas planálticas 

sobranceiras ao terreno envolvente, designadamente encostadas a ribeiras” (61), longe do 

mar (porque o ar do mar não é saudável), afastadas umas das outras um mínimo de meia 

milha e um máximo de duas milhas, numa distribuição que tem a ver “com as condições 

agrícolas do solo, mormente com a presença de cursos de água ou de mananciais 

abundantes. Vemo-lo, por exemplo, nos Casais Velhos a que a água chegava da colina 

vizinha por meio dum aqueduto ainda hoje visível no terreno; conhecemo-lo através da 

tradição, em relação ao Alto do Cidreira; está sobejamente documentado em relação a 

Freiria ” (62).  

Um terceiro factor, de acordo com o autor, prende-se com “a necessidade de defesa e 

vigilância” (63). Verifica-se a posição estratégica de abrangência visual de algumas villae, o 

que permitiria não só detectar aproximações por terra ou mar, mas também uma comunicação 

entre elas, em caso de necessidade. 

 Neste sentido, será de admitir a hipótese de o Cabeço de Mouro, contíguo a Freiria, e referido 

como possível povoado atalaia do período do Bronze Final, ter funcionado para aquela villa 

com a mesma finalidade? 

Da descrição feita de “sítios de ocupação romana” (64), com destaque para Freiria, deduz-se 

que,  para  além da  peocupação com  a salubridade  do sítio, se  tentava a  recriação, quanto  

 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.1.e- As vias romanas principais. In MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal 2ª Ed., Vol. I, 
Lisboa: Palas Editores, 1976, p. 36. 
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possível, das condições funcionais e de conforto da habitação do senhor a partir do modelo 

romano da domus (65). 

 Em Freiria, a pars urbana aparece constituída pela domus, organizada à volta de um peristilo 

de colunata e “dotado de pequenos tanques de caprichoso recorte”. Os diferentes 

compartimentos organizavam-se também à volta de um pequeno átrio, tendo sido identificado 

num deles um revestimento a mosaico polícromo (de desenho geométrico). A zona termal, 

apesar de muito destruída, sugere uma boa dimensão e alguma complexidade, com sistema de 

abastecimento de água e saneamento.  

Tratava-se, efectivamente, de uma residência de campo, em que, a par de uma adequada 

sobriedade, elementos e pormenores como capitéis coríntios e lintéis decorados, levam os 

arqueólogos a comentar que por eles “poderemos ajuizar do ambiente requintado em que o 

proprietário desejaria movimentar-se diariamente” (66). 

A pars rustica incluiria por certo os alojamentos dos trabalhadores (67). Os lagares, de azeite, 

o que foi perfeitamente identificado; eventualmente de vinho, um outro, “também de 

consideráveis dimensões” (68) e a extensão da pars fructuaria, com celeiro de grandes 

dimensões, construído de acordo com “os modelos clássicos preconizados pelos agrónomos” 

(69), remete, não só para grande volume de produção própria, mas também para um modelo 

de funcionamento capaz de centralizar a produção da vizinhança (70). 

  

A produção cerealífera, aproveitando a excelente qualidade dos solos, é atestada não só pelo 

celeiro de Freiria mas também pela “grande quantidade de mós achadas em praticamente 

todas as villae” (71). Outra actividade económica importante seria a olivicultura, aliada ao 

achamento de vários pesos de lagar romanos, bem como a vitivinicultura, segundo José 

d’Encarnação e Guilherme Cardoso (72).  

Ainda de acordo com os autores, a criação de gado, que surge sempre associada à actividade 

agrícola, incluiria gado vacum, caprino e ovino, que forneceriam alimento, mas também 

matérias-primas para indústrias de curtumes, fiação e tecelagem (para além dos aludidos 

pesos de tear, foram recolhidas, nos vários sítios arqueológicos, muitas agulhas, de diversas 

formas e materiais).  

 

Outro facto interessante que se torna patente na descrição dos sítios, é a variedade de 

actividades, nomeadamente de carácter industrial, como a possível tinturaria de Casais Velhos 

(73) e a salga de peixe e derivados em Cascais. A presença de um número razoável de pesos 

de tear (74), por seu lado, faz pensar em indústria de tecelagem, mas também na necessidade 
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que estes complexos habitacionais e agro-pastoris teriam, de ser em grande medida auto-

suficientes (75). 

 

 A construção, com produção de materiais como a cal e a base para opus signinum poderia 

contar também com a extracção de ocre vermelho e amarelo (76) e não é de estranhar que 

elementos cerâmicos essenciais na construção, como “as telhas, planas e largas (tegulae) e as 

telhas de canudo (imbrices) que as complementavam para cobrir os telhados; os tijolos— 

paralelepipédicos (para as paredes), de quadrante (para as colunas), refractários (para 

revestimento do hipocausto)” (77), fossem também de produção local. 

Apesar do volume de importação de objectos de cerâmica atestados pelos estudos das peças 

encontradas (78), é natural que os objectos de uso comum, populares e mais grosseiros, 

fossem produzidos localmente (79), dando origem, ou continuando, uma produção sobretudo 

artesanal que se prolongou na História. 

 

Eram exploradas pedreiras, recurso abundante na região, nomeadamente mármore de Porto 

Covo e Torre da Aguilha, em S. Domingos de Rana (80). 

 

Quando se procura indagar do carácter das gentes que, na época, viviam neste território, 

completando o que os restantes vestígios informam acerca dos modos de vida, recorre-se aos 

poucos elementos escritos locais, sob a forma de monumentos epigráficos: epitáfios, 

dedicações a divindades, em estelas, em cupas, em aras...O aturado, paciente e competente 

estudo destes escritos, permitem a José d’Encarnação apontar “para uma precoce aculturação 

onomástica. Persistem alguns cognomes etimologicamente pré-romanos mas, a par da 

pertença à tribo Galéria (de Olisipo), os gentilícios representados, ou são ‘Iulius’ ou trazem 

ecos doutras paragens que não peninsulares” (81), testemunhando igualmente o encontro de 

influências variadas. 

O mesmo se verifica quanto ao culto, prestado a divindades indígenas, “às quais 

eventualmente erigem santuários ou destinam um local sagrado para celebração dos seus 

mistérios” (82). 

No que se refere ao povoamento, “fora das áreas urbanas, os romanos viviam em pequenos 

aglomerados populacionais— os vici— e a exploração agrária de maior vulto centrava-se na 

villa, residência senhorial equiparável ao ‘monte’ alentejano. Ainda não se identificaram vici 

no território do concelho de Cascais” (83), o que remete novamente para a hipótese de 

continuidade de povoados e casais existentes. 



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

II.2.2.1.f – A Villa Romana de Freiria. 1- 
Vista aérea da villa (Agosto de 1990). In 
CARDOSO, Guilherme; ENCARNAÇÃO, José 
d’ – Certezas e Incertezas no estudo da Villa 
Romana de Freiria. Arquivo de Cascais. 
Boletim Cultural do Município, 1991, nº10, 
foto nº9. 2- Freiria: José d’Encarnação e 
Guilherme Cardoso nas escavações. (Foto 
Amélia Cabrita, 2000). 3- Caminho rural de 
acesso à villa de Miroiço, Manique, modelo dos 
caminhos romanos secundários. (Foto Amélia 
Cabrita, 2008). 

1 3 
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Não despicienda no presente contexto é a observação feita por Jorge de Alarcão relativamente 

aos “grandes progressos na agricultura, pela introdução de novas espécies, novas 

tecnologias, novos métodos de gestão” (84), introduzidos pelos colonos que se instalaram nos 

fins da República e nos inícios do Império, ainda que pouco se saiba deste assunto. 

Também na construção, na arquitectura e na engenharia a contribuição romana foi decisiva, 

ainda que se torne difícil, neste entrelaçar de histórias de muitas gerações, numa continuidade 

humana que não distingue origens e não separa saberes e culturas, perceber quem trouxe a 

novidade e quem deu os passos seguintes. Modelos e tecnologias que o devir histórico e 

cultural transportou até ao presente, já não têm autores: transformaram-se em objectos de 

cultura. 

 

- O Cadastro romano e a estrutura viária local 

 

“A imposição de uma malha cadastral de centuriação correspondia à prática usual dos 

romanos, que, aquando da ocupação rural de um dado território, dividiam-no em parcelas 

iguais, de modo a maximizar a exploração dos campos agrícolas” (85).  

Tratava-se do cumprimento de exigências organizativas para os novos assentamentos rurais e 

urbanos, com a aplicação da “mais simples das regras, a de uma planta uniformemente 

quadriculada, [...] tanto no traçado das cidades como na divisão dos campos e se repete com 

desconcertante indiferença em todas as regiões do império” (86), contrastando com a 

preocupação política que os romanos demonstraram, de respeitar as prerrogativas mais 

importantes e os usos locais (87) mas correspondendo a um objectivo claro de vinculação 

rígida de alguns aspectos da vida social, “conseguindo justamente uma grande variedade e 

elasticidade nos outros aspectos” (88). 

Fazendo coincidir a estrutura viária local com esta divisão fundiária, “as vias percorriam o 

espaço entre propriedades, ao mesmo tempo ligando e dividindo os diversos terrenos 

agricultados” (89). 

No sudoeste do Ager olisiponensis (90), afastado das vias principais que ligavam Olisipo a 

Scallabis ou Eburobrittium, nenhum motivo de ordem estratégica militar determinava que os 

caminhos tivessem outro tratamento que não o de simples caminhos rurais, com 2,5m de 

largura, de construção simples, em terra batida, aproveitando, de onde em onde, afloramentos 

rochosos naturais (91). 

Guilherme Cardoso logrou construir uma hipótese, apresentada em 2002 e 2003 (92), de um 

traçado viário ainda reconhecível no terreno, muitas vezes identificado com formas fósseis 
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(93) de antigos percursos, coincidindo em boa parte com o traçado da centuriação romana 

(94). Esta seria constituída por “duas séries de lineações ortogonais, orientadas 

respectivamente na direcção NNW - SSE e ENE - WSW, correspondentes a malha 

quadrangular, com 1420m de lado, extensiva a todo o sector sul - ocidental do Ager 

olisiponense” (95). Hipótese que, apesar das dificuldades face às transformações já ocorridas 

no terreno e à precaridade das vias estruturantes da dita malha, é corroborada pela articulação 

com a localização das villae e sítios romanos, tanto no território de Oeiras como no de Cascais 

(96). O atravessamento de linhas de água, comum a toda a zona rural de Cascais, Oeiras e 

Sintra, seria feito principalmente através de pontes construídas com lajões de pedra calcária, 

colocados paralelamente, assentes sobre elementos verticais, de alvenaria de pedra, 

apresentando alguns, talha-mares. A ponte da Laje é um exemplo, apresentado na figura 

II.2.2.1. 

 O ensaio que se ousa aqui propôr, diz respeito a uma zona delimitada da freguesia de S. 

Domingos de Rana, objecto do estudo e corresponde à figura II.2.2.1.j- Cadastro Romano e 

Estrutura Viária Local. 

A Carta escolhida foi a que apresentava ainda (1954) a indicação de caminhos e veredas 

antigas. Outras da mesma época ou mesmo anteriores não se mostraram tão propícias. É de 

salientar o pormenor com que são assinaladas as áreas de pedreiras, em exploração ou 

desactivadas na época do levantamento cartográfico, as quais podem ter sido também objecto 

de exploração durante o período romano. 

Assinalam-se: 

- A parte do traçado viário proposto por Guilherme Cardoso aplicável à zona. 

- A localização dos vestígios de sítios romanos e outros considerados relevantes. 

Da análise ressaltam alguns elementos: 

- A geometria incerta da malha, que se sobrepõe a um território acidentado, coincidindo a 

custo com a geometria do cadastro: É de notar a forma como a mesma se torna sinuosa e se 

duplica, adaptando-se à topografia, quando se trata de atravessar vales profundos como o da 

ribeira da Laje, ou junto a Miroiço, para dar acesso à villa, localizada num espigão de terreno 

orientado a sul, dominando o vale da ribeira de Caparide. 

- A subsistência parcial da estrutura viária romana em várias épocas, presente ainda hoje, face 

a todas as modificações do território, directamente reconhecível, actualizada ou abandonada e 

ainda presente através de alguns traçados fósseis. 

Como conclusão, pode dizer-se que, a verificar-se a hipótese em causa, esta malha, como um 

padrão geométrico oculto, quase críptico, foi em parte estruturante da rede viária posterior.  



                                       
 
 
 

II.2.2.1.g- Portugal na Época romana: as estradas e as actividades litorais. In RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, 
Hermann; DAVEAU, Suzanne - Geografia de Portugal III. O Povo Português. 1ª Ed., Lisboa: Edições João Sá da Costa, 
1989, p.685 
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II.2.2.1.h- Traçado proposto de vias romanas no Ager Olisiponensis. In CARDOSO, Guilherme - Acerca das 
comunicações no sudoeste do Ager Olisiponensis. In V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitânia Romana. Madrid: 
Secretaria General Técnica, 2004, p. 141. 
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II.2.2.1.i- Sobreposição de vias e cadastro romano. In CARDOSO, Guilherme - Acerca das comunicações no sudoeste do 
Ager Olisiponensis. In V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitânia Romana. Madrid: Secretaria General Técnica, 2004, 
p. 142. 
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Os novos traçados surgem como rompimento dessa malha, eventualmente por 

atravessamentos de propriedades logo na Idade Média. Por estudar estará a relação desses 

atravessamentos com novos parcelamentos e destes com contextos sócio - políticos e 

fundiários da época.  

Verifica-se também a eventual persistência dos locais povoados, sendo alguns reforçados pela 

proximidade de villae, como é o caso de Tires ou Polima. O mesmo não se poderá dizer de 

Freiria e Miroiço, cujas localizações se mantiveram após o abandono, sem que houvesse, 

aparentemente, ocupações ou expansão de construções. Subsistiram assim como testemunho 

de valores de paisagem, estabelecendo com a envolvente natural uma relação cuja lógica foi 

aproveitada durante muitas e diferentes gerações; cujas características entretanto se perderam, 

tornando difícil o entendimento das lições para o presente, se tivermos em conta as iniciativas 

de planeamento para Freiria (97).  

 

2.2.2- Período Suevo e Visigótico 

 

Os Suevos invadiram a Espanha nos começos do século V (98). E, embora o seu declínio 

tenha sido tão rápido quanto o domínio que exerceram, dando depois lugar às dinastias 

visigóticas com as quais passaram a alternar e a partilhar o poder, tiveram um importante 

papel, tanto na continuidade do elemento romano (99), como na inovação que depois 

prevaleceu na Idade Média quanto à organização e criação de dioceses, gerando nova unidade 

política (100). 

 Localmente, o desmembrar do Império romano leva, de acordo com as sondagens 

arqueológicas, “ao empobrecimento das villae e, posteriormente, ao seu abandono ou 

remodelação” (101). Apesar da citada continuidade, a decadência foi gradual e encontra-se 

expressa na perda do saber fazer – adulteram-se as técnicas, os resultados tornam-se mais 

toscos e simplificados, quer seja na construção quer na cerâmica (102).  

O clima de instabilidade social leva ao abandono do celeiro de Freiria e ao recurso à 

escavação de silos, funcionando como cofres do bem precioso que os víveres constituíam. 

É de supor, portanto, que a economia tenha deixado de contar com os excedentes, para se 

fixar mais como economia de subsistência.  

Quanto ao povoamento, “multiplicam-se os pequenos casais rurais à volta das villae”, mas na 

sua maior parte “os únicos vestígios visíveis são alguns fragmentos de telha e de vasilhas de 

pasta vermelha, grosseira” (103). 
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2.2.3- O Período Muçulmano  

 

“A erosão do tempo corroeu muito do espólio da civilização árabe entre nós, principalmente 

porque o povoamento dos agregados urbanos fundamentais não sofreu falhas de 

continuidade: os dominadores não deixavam vazios os lugares dos dominados, coexistiam 

com eles e usaram, no curso da vida, os materiais que as gerações carrearam. Mas não nos 

iludamos. O fatal espírito de cruzada não poupou, durante séculos— os da Reconquista e os 

posteriores da competição Além-Mar— muitos vestígios, particularmente os escritos, que se 

referiam à civilização árabe no Garbe do Andaluz. E o silêncio foi invadindo a velha casa. 

Sobrevivências deste espírito e por vezes tão-só a simples ignorância de muitos, têm atribuído 

a outras civilizações o que à de língua árabe, com verdade, pertence.” (104).  

 

- Esboço de sequência histórica 

 

“Os Muçulmanos desembarcaram na Espanha, com objectivos de conquista, em 711. Dois 

anos mais tarde, praticamente toda a Península se achava subjugada ao Islam” (105). 

Os séculos de dominação árabe são marcados em grande parte do território por lutas levadas a 

cabo, ora por cristãos, ora por muçulmanos, no afã da conquista e reconquista de cidades e 

territórios, criando, sobretudo na Galiza, nos séculos VIII e IX, um clima de insegurança 

pouco propício a tarefas de repovoamento ou desenvolvimento económico (106).  

A aparente estabilização conseguida pelas investidas cristãs até ao Mondego, no século IX, 

rapidamente é posta em causa pelos novos ataques muçulmanos. Uma campanha sistemática 

de “al Mansur volta a colocar a fronteira permanente no Douro, embora tivesse devastado 

toda a Galiza” (107). 

Apesar da situação periférica em relação ao Islão peninsular (108), o século IX marca, para o 

território do al - Garb al - Andaluz, que entretanto se tinha fixado a sul do Mondego e incluía 

mais de uma circunscrição administrativa (kura) e várias grandes cidades, um período 

florescente. É a partir de Marida que se gera um movimento de revolta (109) contra o emir de 

Córdova. Na sequência das vitórias e reveses destas lutas, durante quatro décadas, “o ocidente 

escapava ao domínio de Córdova” (110). 

Mas é só “após a queda do califado que surgem e se impõem pequenos reinos independentes 

em Silves, Faro e Mértola e cidades-Estado como Tavira, Santarém e Lisboa” (111), 

correspondendo à primeira época dos reinos de taifa (112).  
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Pese embora a precaridade destes reinos, que pouco duraram, sendo absorvidos por dois deles 

mais poderosos— Isbiliya (Sevilha) e Batalyaws (Badajoz) — a sua existência contribuiu para 

que se acentuassem localismos (113) e para que, no decorrer das rivalidades entre os 

soberanos muçulmanos, se abrissem acessos que facilitaram as investidas da Reconquista... 

(114). 

É neste contexto que surgem os Almorávidas, a quem foi pedido auxílio contra o avanço 

cristão. O que se revelou espada de dois gumes, uma vez que, reconquistadas posições, os 

senhores de grande império que eram os Almorávidas, passaram a constituir uma ameaça para 

a independência dos reinos de taifa, impondo-se na realidade: entre 1094 (recuperação de al- 

Usbuna) e 1103 (Santarin), a fronteira muçulmana atingia de novo a bacia do Mondego (115). 

“Al - Andaluz estava, uma vez mais, governado por mãos fortes, senão por emires tolerantes e 

intelectualmente dotados” (116).  

No entanto, a partir da queda de Saraqusta (Zaragoza) às mãos de Afonso I de Aragão, (1118), 

novas conquistas cristãs e revoltas internas, com a difusão de um movimento de cariz 

fundamentalista — o dos Almohadas — vêm contribuir para o fim do domínio almorávida e 

para a eclosão do segundo período taifa. Coincide esta fase com uma forte influência e 

intervenção do movimento religioso sufi (117), com êxito sobretudo entre o povo e nos 

mesteres, do século X ao século XII (118).  

É precisamente aproveitando a confusão entretanto lançada no mundo muçulmano, com focos 

de revolta contra o poder central (Almorávida), liderados por governadores de três kuwar 

(119), que Afonso Henriques conquista Santarin (Março de 1147). “Quando, três meses mais 

tarde, com o valioso auxílio de uma frota de cruzados que se dirigiam para a Palestina (2ª 

cruzada), Afonso Henriques se atreveu a cercar al - Usbuna, a cidade não conseguiu reforços 

e rendeu-se após um cerco de três meses” (120). 

Cumpria-se assim para a população muçulmana de al - Usbuna, a ameaça que “o pérfido 

galego Afonso Henriques, senhor de Coimbra— o maldito de Deus!” (121) constituía. 

  

“Era o dia 25 de Outubro de 1147. Nesse mesmo dia, sábado, os mouros começaram a 

abandonar a cidade, e foram saindo aos poucos até a deixarem livre na quarta-feira seguinte. 

Passados alguns anos, um judeu que provavelmente partilhou a sua sorte, o rabi Abraão Ibn 

Ezra, recordava amargamente o sofrimento dos vencidos: 

 

Ai de mim! Abateu-se sobre Sefarad a maldição do Céu 

Grande é o luto que desabou sobre o Ocidente. 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 

280 

Eis por que as minhas mãos caíram e de meus olhos, de meus olhos brota água 

Como fontes choram os meus olhos pela cidade de Ulissana 

Um dia ficou como viúva. 

Houve assassinatos e gente esfomeada a gemer por todas as partes 

A casa das orações e louvores foi vilmente profanada 

E gente estranha, hoste feroz, rasgou de Deus a lei verdadeira. 

Eis por que choro, abato as mãos, e a minha boca brada lamentações, 

Pois não há ninguém tão aflito, que, como eu, grite: 

Quem me dera que a minha cabeça se desfaça em água” (122). 

 

Lisboa e Santarém constituíam marcos importantes da Reconquista, já num contexto de 

decadência da dominação muçulmana, a qual no entanto vai ainda perdurar na faixa sul do 

cobiçado território do ocidente ibérico...                                               

                                           

- Factores de civilização e desenvolvimento 

 

Do ponto de vista da organização administrativa, “a conquista árabe respeitou e manteve por 

toda a parte as unidades administrativas existentes. [...]. Tal aconteceu também na Península 

Ibérica. Só as denominações é que mudaram”(123).  

É assim que o emirato corresponde a uma província ou grupo de províncias; as kuwar 

(singular kura), ou distritos, coincidiam com os antigos conventos ou dioceses cristãs. As 

unidades menores, comunidades locais dentro das kuwar, designavam-se quran (124). 

Assiste-se desta forma a uma continuidade da estrutura territorial administrativa de origem 

romana. 

Outro elemento importante foi a rede de estradas que os Romanos, “no seu esforço para 

centralizar e pacificar as tribos indígenas” (125), estenderam por todo o Império, em muitos 

casos quebrando pela primeira vez um isolamento ancestral de povos e regiões. 

A destacar, “a existência de duas áreas desenvolvidas, uma a norte do Douro, outra a sul da 

baía do Tejo (incluindo portanto a margem norte do rio)” (126) e o estabelecimento de um 

eixo sul-norte, pondo, por um lado, essas duas áreas em comunicação, e por outro, o que se 

afigura importante como factor do povoamento: fora algumas excepções, “não há dúvida de 

que todas as cidades com significado político e económico em tempos visigodos e 

muçulmanos se localizavam ao longo das estradas romanas: as capitais de província, todas  

 



                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.3.a- Os reinos de taifa no século XI. In MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal 2ª Ed., Vol. I, Lisboa: 
Palas Editores, 1976, p.53. 
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as sedes de conventus, kura e unidades judiciais, todas as cidades episcopais e até núcleos 

urbanos e centros rurais menores” (127). 

Embora no Sul a base da economia fosse agrária tal como no Norte, o sul do actual território 

de Portugal— que para os muçulmanos fazia parte do al- Garb al - Andaluz, “correspondendo 

aproximadamente à Lusitania romana e visigoda” (128), beneficiava da integração numa 

vasta rede comercial e de trocas no sentido oriente- ocidente (129). Superando rivalidades, o 

comércio também se fazia a partir de sul para os reinos cristãos: “O comércio cruza a 

fronteira e entra pelo Norte cristão. Aqui as armas, os cavalos e os artigos de luxo são a 

perdição” (130), talvez porque a vaidade e o gosto do consumo não reconhecem fronteiras. 

 

- As cidades e o campo  

 

“Olha o campo semeado onde as searas parecem / ao inclinar-se ante o vento/ esquadrões de 

cavalaria que foram derrotados/ sangrando pelas feridas das papoilas” (131). 

A maior parte dos poetas andaluzes cantam as maravilhas do campo e dos jardins, mas 

“olham a vida de cima, dos palácios como o das varandas de Silves, das alcáçovas, das casas 

de campo com seus vergéis e jardins” (132). 

Poemas como o de Alcabideche, onde se fala da rudeza da vida rural, mas também da nobreza 

da liberdade, que Ibn Muqãna (133) dedicou à sua terra natal, para onde se terá retirado no 

fim da vida, depois de muitos senhores ter em vão servido, parecem mais uma excepção à 

generalidade dos poemas árabes, em que não há referência ao trabalho camponês, embora não 

faltem os que “exaltam as laranjeiras, as peras, as maçãs, a beringela, a alcachofra” (134), 

para além do fascínio da  água e dos jardins (135). 

No entanto, no mundo de cidade que é o muçulmano, palpitante de vida, “onde não falta o 

ouro e a prata” (136), a cujas portas “chegavam as caravanas, carregadas de mercadorias e 

de notícias” (137), era o trabalho camponês que “alimentava os palácios, as mesquitas, os 

exércitos, corria no vinho das orgias. Pão, vinho, azeite, marcavam então, como hoje, o 

nosso espaço mediterrânico” (138). 

As muitas referências literárias ao consumo do vinho parece indiciar um regime que se 

demarcava dos preceitos da religião (139): 

“O vinho decantava nas pipas, nos odres, nas garrafas e brilhava nas taças passadas de mão 

em mão à roda da lareira” (140). 
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As fontes escritas árabes só referem, para o nosso território, as cidades “que mantinham um 

certo estatuto de capitalidade” (141). A conquista islâmica ou, em muitos casos, a ocupação 

pacífica e posterior partilha de espaços, urbanos e rurais (142), incidiu sobre as cidades que, 

em plena decadência romano/visigótica, ainda mantinham estatuto de centros, ou eram antigas 

capitais de diocese (143). 

A ocupação continuada de construções, infraestruturas e áreas funcionais urbanas (144), 

dificulta a tarefa de identificação da arqueologia quanto às construções de raiz, as quais se 

referem sobretudo a sistemas defensivos e alcáçovas. Só em fases posteriores, a partir do 

século IX, se procede à renovação de áreas degradadas e ocupação de espaços devolutos de 

antigas urbes, ou à sua substituição por núcleos de defesa e se fundam novas cidades, como 

Badajoz (145). 

“A cidade tripartida começa, então, a impor-se, com a sua alcáçova/ alcácer que representa 

o centro do poder, com a almedina, por onde se estende o casario, em múltiplos bairros 

defendidos por muralhas urbanas; e com os arrabaldes, onde se desenvolvem as diferentes 

actividades económicas, nomeadamente as indústrias poluentes” (146). 

 

Para uma civilização de carácter urbano como a árabe, o al - Garb, todo o território a sul do 

Tejo, sem condições naturais para uma grande demografia, ao contrário do Norte, constituía a 

base para um tipo de ocupação que funcionava com “a existência de algumas grandes cidades 

e aldeias, desconhecidas do Norte. Aí residiam, tanto os ricos proprietários de campos de 

trigo, pomares e rebanhos, como os trabalhadores que os faziam produtivos. Aí viviam 

mercadores, artífices, marinheiros e pescadores também. O Sul mostrava-se urbano em 

carácter, embora exigisse pouco povoamento humano entre essas cidades” (147). 

Entre os núcleos mais importantes, estavam al - Usbuna e Santarin, Sintara, al - Ma' din e as 

restantes cidades e povoações do sul, de Alcácer a Cacela, passando por Elvas, Évora, Beja, 

Mértola, Juromenha, Silves, Santa Maria de Faro... Numa geografia humana que depois 

permaneceu durante muitos séculos. “Al-Usbuna era uma grande cidade para o ocidente de 

al - Andalus” (148) e assim irá ser assumida pelos novos senhores da época cristã. 

O que permaneceu foi também a matriz económica, baseada na agricultura, com destaque para 

a produção de cereais, sobretudo o trigo. Era famosa a região de Balata (a actual Valada do 

Ribatejo), pela sua alta produtividade (149). Fruta e azeite vinham logo a seguir ou detinham 

mesmo o primeiro lugar. “Em redor de cada cidade pomares, acompanhados de férteis e 

verdes hortas, alimentavam a população local, permitindo algumas exportações também” 

(150). 
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Os historiadores atribuem aos muçulmanos a introdução ou aperfeiçoamento de engenhos que 

contribuíram grandemente para o desenvolvimento da produção agrícola, principalmente no 

sul, mormente a na’ura (nora) e a saniya (azenha).“Trouxeram ou difundiram uma variedade 

botânica do trigo (trigo mourisco), o arroz, a laranja e o açafrão, só para mencionar uns 

poucos exemplos” (151).  

Atingiram relevância económica a produção de sal e a pesca, bem como a exploração de 

minas de cobre e prata no Alentejo; de estanho no Algarve (152) e, de acordo com as 

descrições, o ouro na foz do Tejo e o âmbar, no contexto mais alargado do Andalus, 

comparado, pelos autores árabes da época, ao paraíso (153). Quanto à produção artesanal, os 

mesmos autores referem-se sobretudo à actual Espanha, citando a produção de armas e 

armaduras; azulejos; arreios; papel; vidros; olaria; estofos e tecidos de prata e ouro... “O 

Andalus é igualmente rico em mármores e pedras para a construção” (154). 

 

- As aldeias, a propriedade e o regime feudal 

 

Revela-se de interesse para a aproximação à evolução do uso do território uma referência ao 

regime da propriedade em domínio muçulmano e à fixação da palavra aldeia. 

Embora a estrutura social, no que se refere à distribuição da propriedade, não fosse muito 

diferente do norte cristão, com uma classe de proprietários rurais que detinham a maior parte 

do solo (155), no al - Garb al - Andalus, “esses latifundiários habitavam geralmente nas 

cidades ou nas grandes aldeias, onde recebiam as rendas das suas herdades que, de tempos a 

tempos visitavam por curtos períodos” (156). Também os senhores romanos das villae da 

circunscrição de Olisipone faziam o mesmo, residindo muito provavelmente na cidade a 

maior parte do ano (157); mais tarde, em contexto cristão, o regime feudal vem dar 

continuidade a isto mesmo: em relação a Cascais na Idade Média, diz Oliveira Marques: 

“Pode perguntar-se se os donatários alguma vez viveram em Cascais ou se o feudo não 

passava de fonte apreciada de rendimentos para senhores absentistas” (158). 

 A partir do século XVIII e até às primeiras décadas do século XX, são as Quintas de Recreio 

dos arredores de Lisboa que dão a versão moderna desta forma de usufruto do território, pois 

para além da função social e recreativa, estas quintas centralizavam também a gestão de um 

complexo agrícola (159).   

A vida nas cortes, muito associada a este tipo de propriedades rurais, revelou-se sempre um 

atractivo em todos os tempos, e as várias itinerâncias sempre contribuíram para o movimento 
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e brilho de cidades e povoações, quando não para o próprio desenvolvimento ou decadência 

(160). 

 

O tipo de propriedade que no sul muçulmano se chamava “dai’a (plural diya’), donde o 

português tirou a palavra aldeia” (161) era constituída por um “núcleo, onde se localizava a 

casa senhorial, rodeada pelas habitações dos clientes e por outras dependências” e 

tranformou-se, em tempos cristãos, na aldeia, tal como a concebemos (162). 

 Ora a exploração rural das áreas de cultivo e pastagens da grande propriedade que era a 

dai’a, era entregue a camponeses livres (muzari’), mediante o pagamento de uma renda “a 

qual podia ascender a metade da produção” (163).  

Num Estado vinculado à religião como o islâmico, a propriedade era teoricamente sua, tendo 

as parcelas de território sido concedidas “perpetuamente a um guerreiro e seus herdeiros” 

(164) e o pagamento da respectiva dízima relacionava-se com a obrigação religiosa da esmola 

(um dos cinco pilares da religião islâmica). 

Não parece demais ver neste esquema uma antecipação do regime feudal, que depois vigorou, 

com outros protagonistas, para o mesmo território depois de apropriado pela Reconquista. 

 

Quanto à evolução da propriedade, parece ter-se feito em parte à custa de aquisições de terras 

que mercadores e altos funcionários (equivalente ao que mais tarde se apelidará de 

burguesia?) faziam no campo, transformando-se, eles próprios, em proprietários absentistas, 

“vivendo de rendas fundiárias permanentes” (165). 

Antecipando a situação posterior da Igreja Católica, também as mesquitas detinham rendas 

importantes e a administração das terras correspondentes (166). 

Por outro lado, a par da manutenção por parte do Estado, não só de grande parte do território, 

mas também dos meios de produção— moinhos, fornos, lagares, etc— (situação depois 

reproduzida pelo poder real), ia-se revelando a tendência, por parte dos grandes proprietários 

e dirigentes, para manter os direitos à sucessão hereditária, tal como virá a suceder depois, no 

regime feudal, nomeadamente em Cascais (167). 

 

 Pode talvez concluir-se que a administração muçulmana, dando continuidade à organização 

geral do território que vinha da vigência romana, manteve, de início, um regime de 

propriedade idêntico, baseado nas grandes parcelas (sob a forma de latifúndios a sul do Tejo, 

tal como os romanos). Enquanto os romanos, como ficou explícito, não fundaram povoações 

nas imediações de Lisboa, tendo dado, provavelmente, continuidade às existentes, os 
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muçulmanos, para além de fazerem o mesmo, poderão ter fundado aldeias, ao congregarem 

populações à volta de casas senhoriais de grandes proprietários (capacidade que as villae 

romanas não demonstraram, na sua maior parte, talvez porque se assumiam como unidades 

familiares autónomas). 

Já o regime da propriedade, na sua forma de concessão, sistema retributivo e evolução, aponta 

para uma organização de tipo feudal que vai vigorar após a Reconquista. É mesmo possível 

que as mesmas propriedades, com as respectivas delimitações, se tenham mantido, mesmo 

que agregadas a outras, ao mudarem de proprietário, nas levas sucessivas de redistribuição da 

terra nas transições de um domínio para outro.  

 

Uma paisagem que se fixa no tempo? 

 

Assistimos, desde os tempos pré-históricos, ao lento moldar de uma paisagem que, 

começando por acusar principalmente a acção da natureza, se vai humanizando no decorrer 

dos séculos, ao sabor de fluxos e refluxos, senão de autênticas civilizações, pelo menos de 

grupos humanos com um grau suficiente de organização para se auto sustentar e evoluir, no 

aproveitamento de recursos e no contacto com as novidades que a navegabilidade do Tejo e 

seus afluentes lhes trazem de longe. 

A vocação agrícola está presente desde cedo, com o recurso ao cultivo de cereais e a criação 

de animais é um complemento sempre presente. O povoamento acusa já a escolha das 

localizações mais propícias, em função, quer seja da subsistência, da salubridade, das 

comunicações ou da defesa.  

A civilização romana vem encontrar, nesta finisterra (168), povos apenas saídos da Idade do 

Ferro e a sua ocupação é vinculada pela primeira intervenção ao nível de um território, em 

presença de uma clara consciência do mesmo, através da especialização geométrica aplicada à 

geomancia (169). É assim que nos surge a hipótese local das marcações da centuriação no 

Ager Olisiponense. 

 O traçado de vias, de uma rede de estradas, à escala, não só de uma província, mas do 

próprio império, dá conta da sua justeza pela continuidade estruturante e acção civilizacional 

de que a mesma rede foi depois suporte.  

De referir que esta abrangência territorial deve ter assentado também na micro-escala das 

mais pequenas unidades, num esquema adequadamente hierarquizado, o que nos permite, 

ainda hoje, por exemplo, ponderar como de origem romana pontes e caminhos rurais que 
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sobreviveram porque nunca deixaram de ser utilizados por gerações e gerações de utilizadores 

cujo modo de vida é o melhor testemunho das origens.  

Origens estas caldeadas depois dos romanos sobretudo pela presença da civilização árabe, 

transportada, no que nos diz respeito, sobretudo por berberes (170), que constituiriam a 

maioria da população que se fixou na sequência da ocupação, a qual se revela, com o tempo, 

inclusiva, em grande medida tolerante, sem deixar de introduzir inovações e transmitir um 

novo paradigma cultural e civilizacional. 

A paisagem herdada, só pontualmente se poderá identificar com a poética descrição do 

Andalus: 

“Os seus lugares que brilham entre as árvores/ parecem pérolas desirmanadas/ engastadas 

em leito de esmeraldas” (171). 

Mas cinco séculos de uma realidade política, social e económica, se bem que pontuada por 

períodos de grande instabilidade, não podiam deixar de imprimir marcas importantes e 

duradouras na paisagem. 

Faltam documentos que informem quanto ao que se passava no interior dos actuais concelhos 

de Cascais e Oeiras.  

A arqueologia tem contribuído com elementos importantes, mas escassos, que atestam a 

ocupação muçulmana, nomeadamente em Cascais, Caparide, Murches e Arneiro— sendo de 

necrópoles as duas últimas (172). De grande interesse para o tema da arquitectura e 

povoamento são as descobertas, posteriores à publicação da Carta Arqueológica, de “uma 

habitação do período islâmico, de planta quadrada definida ao nível dos alicerces, em 

Zabrizes, Pau Gordo, na freguesia de Alcabideche” (173). Um outro casal, na Malveira da 

Serra, coloca inclusivamente a hipótese de o modelo de “casa torreada” (174) ter influências 

mais arcaicas (175). Também o sítio de Vilares, perto de Murches, na freguesia de 

Alcabideche, tem fornecido à pesquisa arqueológica elementos que atestam a utilização e 

adaptação de instalações da época romana em período muçulmano (176). 

 

Na tentativa de fixação da identidade saloia, os testemunhos recolhidos, nomeadamente 

literários e etnogáficos (177), dão-nos conta de características culturais intuídas como 

próximas de uma longínqua origem de matriz árabe, berbere, moçárabe. Como ficou patente, 

o debate gira sobretudo à volta de conjecturas e opiniões e as provas aduzidas pelos diversos 

autores são, muitas vezes, tão frágeis quanto as suas teorias. Talvez porque se trata de uma 

cultura material vulnerável à erosão da actualidade, porque obsoleta e transmitida oralmente, 
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sem outro suporte que não seja a tão esforçada quanto incompleta recolha de especialistas e 

curiosos. 

Também a paisagem surge aqui, ela própria, como testemunha: descrições impressivas de 

vistas imutáveis, de hortas com noras gemedoras, ribeiras com azenhas e pomares em vales 

férteis; de pequenos povoados brancos derramados pelas encostas e cabeços animados por 

moinhos de vento... Paisagem suspensa de um profundo anacronismo, às portas da cidade 

capital, e que nos transporta, precisamente, ao século XII! 

 

Em homenagem àquela que é, para a maioria, “a civilização do silêncio” (178), registam-se 

aqui, pelo sentido que transportam para o tema da identidade saloia, as interpelações de 

António Borges Coelho: 

“Quanto do seu sangue navega nas nossas veias? Quanto do seu erotismo se integrou na 

nossa mentalidade, herdeiros que somos, por outra banda e em boa parte, das suas técnicas 

artesanais e dos processos com que até aos nossos dias fomos arroteando os campos e os 

pomares? A grandeza e o patético deste drama colectivo estão bem presentes no Romanceiro 

Português e Castelhano, estão bem presentes na alma popular para quem são de mouros 

todos os mortos ou vestígios do remoto passado.” (179). 

 

2.2.4- A Reconquista- Organização territorial e continuidade medieval 

 

Na organização administrativa do Reino das Astúrias, ou de Leão, “continuava-se [...] e 

reforçava-se a antiga tradição romana e visigoda” (180). 

A província de Portugal, governada por duces mantém-se como feudo, dentro de uma mesma 

família, até meados do século XI (181), estabelecendo um princípio de coesão e autonomia 

face ao Reino de Leão, importante para a futura conformação territorial e política. 

Na continuação desta tradição (182), vai desenvolver-se com o tempo, e apesar das 

vicissitudes e localismos, um regime de tipo feudal, que acompanha o evoluir da expansão 

(como resultado de conquista), apropriação e povoamento do território por Afonso Henriques, 

o qual é legado aos seus sucessores, marcando toda a primeira dinastia e projectando-se nas 

seguintes, na medida, pelo menos, das implicações que a fixação de direitos sobre a 

propriedade supõe.  

Oliveira Marques diz que “as estruturas feudais derivaram essencialmente das estruturas 

económicas e sociais romanas e que, onde quer que o império romano existiu ou exerceu 

influência, o feudalismo resultou como sua consequência lógica” (183), o que nos leva ainda 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 

290 

mais longe no traçar de continuidades estruturantes, que implicam a organização 

administrativa, a política, mas também a divisão da propriedade, e portanto a conformação do 

território e ainda, a evolução das mentalidades e a cultura. 

Poder-se-á dizer, neste ponto da história, que Portugal, antes de o ser, já era o resultado de um 

cadinho de culturas e de gerações de diferentes proveniências que antecipava a possibilidade 

de uma unidade, nomeadamente por via da linha de continuidades até este ponto assinaladas, 

com destaque para o uso do solo e para a matriz social da propriedade. 

O processo que leva o Condado Portucalense e territórios entretanto anexados por Afonso 

Henriques, a transformar-se em reino, tem, de acordo com Oliveira Marques, um contexto 

claramente feudal (184).   

Afonso Henriques, herdeiro de uma situação política que vinculava um território (Portugal e 

Coimbra) e uma relação feudal à maneira francesa face a Afonso VII de Leão, aspirava ao 

título de rex e acabou por obtê-lo, sem que tal facto implicasse por si mesmo a independência, 

“no sentido da quebra completa dos laços feudais” (185). No quadro da cristandade, face à 

importância das relações com a Santa Sé (186), foi junto do papado que, em 1179, Afonso 

Henriques obteve, por fim, o reconhecimento como rei, e do seu estado como reino (187). 

 

No que ao povoamento diz respeito, ao contrário da estabilização e crescimento populacional 

do norte, que se verificava desde o século IX, o sul já conquistado, no qual se incluía a 

península de Lisboa, era terra de fronteira, mais fracamente colonizada.  

Ao povoamento disperso das áreas de condições geográficas mais propícias, contrapunham-se 

regiões como Trás-os-Montes, de escassa ocupação. No entanto, a “revolução demográfica 

dos séculos XI, XII e XIII chegou provavelmente a Portugal” (188), o que se encontra 

atestado, de acordo com o autor, pelo crescente número de novos forais e pela designação 

toponímica de “Vila Nova” (189). 

 

No contexto da Reconquista, no que se refere à população, parece nunca ter havido vazios 

demográficos, assegurada como estava a sua continuidade pelo elemento moçárabe e pelos 

muçulmanos e judeus que nunca chegaram a abandonar as suas casas. 

Nas cidades, no entanto, a regra geral obrigava a população muçulmana “a deixar o recinto 

amuralhado dentro do prazo de um ano e a ir habitar nos subúrbios” (190), onde a sua 

situação fiscal se agravava muito, sendo pior que a dos moçárabes sob domínio muçulmano. 

 

 



                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.4.a- A “Reconquista” cristã em suas principais fases. In MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal 2ª 
Ed., Vol. I, Lisboa: Palas Editores, 1976, p.109. 
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Foi encorajada a migração de colonos do norte para o sul e a população muçulmana que 

permaneceu não teve peso social na emergência de uma nova sociedade durante os séculos 

XII e XIII (191). 

 

Quanto à propriedade, no caso de territórios conquistados, a prática da presúria (192), 

praticada em larga escala acima do Mondego, foi desencorajada no sul. As propriedades 

régias detinham a parte essencial das novas conquistas: as cidades e os grandes povoados, que 

depois foram organizados em concelhos; “mas o sistema de impostos e a administração 

superior, bem como vasta proporção de casas, fornos e lagares e outros meios de produção 

pertenciam ao monarca” (193), situação que se manteve depois (194). 

 Para além das compensações em áreas territoriais importantes às Ordens Militares, ordens 

religiosas não militares e igreja secular, reforçou-se, com as concessões régias a nobres e 

validos, em forma de benefícios, como parte de um sistema que se prolongou pelos séculos 

XIII, XIV e XV, uma estrutura feudal própria, forjada no encontro das várias influências: da 

tradição romano/ visigótica da Europa Ocidental; da tradição muçulmana local; da tendência 

feudal do mundo islâmico. 

O surto e expansão da organização municipal, consignada por forais (durante os séculos XII e 

XIII), tem como base grupos de representação das comunidades já existentes (aproveitou-se a 

orgânica funcional e a própria designação dos cargos, como alvasi e almotacé) e, em muitos 

casos, manteve-se o regulamento tradicional de auto-governo, sem inovações (195). 

 

2.2.5- Cascais na Idade Média - O povoamento 

 

É neste contexto que se pode incluir o surgimento de Cascais como vila, em 1364-1370, numa 

altura em que, fazendo parte do termo de Sintra, vila à qual Afonso Henriques tinha outorgado 

foral logo em 1154 (196), começa a ter alguma importância.  

No entanto, como ficou demonstrado, os vestígios arqueológicos provam a existência de 

povoamento no território do concelho desde o Paleolítico.  

“Os quase quatro séculos e meio de domínio muçulmano foram muito importantes para a 

região. A toponímia de raíz árabe atesta uma colonização abundante, sobretudo nas 

freguesias de Alcabideche e S. Domingos de Rana, quer com estabelecimentos novos, quer 

com o robustecimento dos antigos: Abuxarda, Adruana, Alcabideche, Alcoitão, Alcorvim, 

Aljafamim, Alvide, Birre, Quenena, Zambujal, Zambujeiro, talvez Bicesse, Murches, 

Sassoeiros, Talaíde, Trajouce” (197). 
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Ao dinamismo económico “na zona saloia do concelho” (198), consubstanciado sobretudo 

nas produções agrárias de longa tradição, desenvolvidas pela influência de diferentes 

civilizações, correspondia um extenso litoral praticamente despovoado, pontuado pelo 

pequeno núcleo de Paço de Arcos com o seu ancoradouro.  

Litoral em cujo extremo ocidental começava a avultar uma povoação: aquela que primeiro 

avistavam os navegantes que demandavam— e eram cada vez em maior número— a barra do 

Tejo, com destino à cidade de Lisboa (199). 

 

Cascais, com a qual Frei Nicolau de Oliveira havia de iniciar, no século XVII, a sua descrição 

das Grandezas de Lisboa (200), começava, em meados do século XIV, a mostrar alguma 

relevância e perspectivas de crescimento, quando, a instâncias dos “homens bons” do lugar, 

D. Pedro I, em 7 de Junho de 1364, concede “seja isento da sugeiçon de sintra cuja aldea era 

e que seia vila de per si e que aia jurdiçom do ciuel e do crime como ham as outras villas do 

meu senhorio” (201). 

 No entanto, só em 1370, por via de uma doação (em regime de feudo) feita por D. Fernando a 

Gomes Lourenço de Avelar (202), se efectivou a autonomia.  

É possível que esta iniciativa antecipasse e preparasse, por um lado, o tempo da aventura 

atlântica e por outro, consignava, com a cidade de Lisboa, uma relação cuja dinâmica estava 

na razão directa do aumento do comércio marítimo, do movimento no porto da capital e da 

sua expansão urbana.   

 

Cascais vai assim desenvolver-se e crescer em função de actividades económicas que, não 

sendo propriamente novas— a pesca e a actividade portuária— nunca tinham tido especial 

relevo económico (203).  

A própria zona urbana inicial da vila se encontrava afastada da orla marítima: os ataques da 

pirataria (204) eram uma ameaça a ter em conta e o receio do “mar tenebroso” (205) talvez 

não fosse despiciendo. Além disso, “o vento e o ar marítimo tolhiam as colheitas, faziam 

vergar as árvores, inundavam de areia as terras” (206). 

A pesca não seria normalmente uma actividade que não tivesse de ser complementada pelo 

trabalho nos campos, em função da sobrevivência (207); como porto, Cascais tinha servido  

 



                                       

 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.4.b- Antigos mosteiros e mourarias. In RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, Hermann; DAVEAU, Suzanne - 
Geografia de Portugal III. O Povo Português. 1ª Ed., Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1989, p.659.   
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1 3 2 

II.2.2.6.a- A Igreja de S.Domingos de Rana num contexto territorial. 
1- Igreja de Oeiras, século XVIII (Foto Amélia Cabrita). 2-3- Igreja de 
S.Domingos de Rana, Século XVIII, exterior e interior (Foto cedida Paula 
Maurício; Foto Guilherme Cardoso). 4- Planta de la barra de Lisboa (...) 
Leonardo Turriano, 1607. Escala de 600 braças. In Discurso de Leonardo 
Turriano sobre limpiar la Barra del Taxo y otras barras de otros rios. 
(1622?). Ms., aguarelado, 270x370 mm. Lisboa, BN, COD. 12892, Fol.80. 
In Cartografia de Oeiras: 4 Séculos de Representação do Território (do 
século XVI ao século XX). Coord. Joaquim Manuel Ferreira Boiça. 
Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras, 2003, p.16. 5- A igreja ainda se 
avista, por entre os prédios, a partir da barra do Tejo, junto a S. Julião da 
Barra, tal como era indicado no mapa de navegação de Leonardo Turriano. 
(Foto Vasco Oliveira). 
  

4 

5 
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sempre para o escoamento dos produtos agrícolas de Sintra e Colares, depois que a Ribeira 

das Maçãs ficou assoreada (208).  

A exploração de pedreiras, outra actividade tradicional e terrestre, vinha até aos limites da 

pequena povoação (209). 

Cascais, a partir da sua elevação a vila, vai emergir por via dos aspectos relacionados com o 

mar e na directa dependência do monarca, portanto do poder central, que Lisboa 

tendencialmente representa (210). Aspectos cuja evolução lhe vai marcar o futuro, a sua 

história, também de Praça de Armas (211), como local de ora avante estratégico na 

aproximação à cidade. 

 

É assim que as épocas de crise geral vão afectar a vila (com reflexos sobre o território do 

Termo?), dando logo os primeiroa passos no rescaldo da Peste Negra e, em 1373, no decurso 

da segunda guerra com Castela, Cascais é conquistada pelo inimigo, saqueada e talvez 

incendiada, embora já na altura se abrigasse dentro de muralhas (212). 

Consequentemente, a grave crise demográfica de finais de trezentos tem aqui os seus reflexos 

inevitáveis (213). 

 Mais tarde, assumindo o seu papel de posto avançado na defesa do acesso à barra do Tejo, 

sofrerá vários contratempos de ordem militar e política (214), que não podem ter deixado de 

afectar a população civil. 

“Antecâmara de Lisboa, atalaia da barra do Tejo, porto de pesca e de comércio marítimo, 

Cascais, apesar de pequena, tornara-se uma importante vila do Reino” (215), durante os 

séculos XIV e XV.  

 

2.2.6- Cascais entre o século XVI e o século XVIII: uma existência atribulada 

 

Embora o século XVII seja apontado como o tempo do maior florescimento de Cascais (216), 

é durante o século XVI que lhe é outorgada a Carta de Foral por D. Manuel (217) e que a vila 

se expande e recupera o fôlego demográfico. 

 

 Em relação ao termo, são igualmente atribuídas a esta época as construções de capelas ou 

ermidas, de entre as quais se contam, obedecendo a um mesmo modelo, as ermidas de Nª Sª 

da Conceição da Abóboda (218) e de Nª Sª das Neves (Manique), correspondendo, em 

Cascais, à de Nª Sª da Guia (219). 
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 É também possível que, no local onde depois se implantou a igreja de S. Domingos de Rana, 

já na altura houvesse uma pequena igreja (220). 

A implantação destas ermidas, marcando pela primeira vez ou renovando a marcação do 

território com o signo do sagrado, têm a ver com uma apropriação psicológica do mesmo 

pelas comunidades locais, expressa e alargada pelo acto itinerante e colectivo das 

peregrinações cíclicas, pelas festas dos oragos de cada um dos locais sagrados (221). Poderá 

significar também um reforço do povoamento em curso, pois quem pagava, pelo menos em 

parte, as obras e a manutenção, eram as comunidades próximas, por cuja vontade ou desejo as 

mesmas se realizavam. 

 

No que toca ao regime da propriedade (222) a situação no interior, em finais da Idade Média e 

que se deve ter mantido nas épocas posteriores, estaria relacionada com o próprio 

povoamento: os casais, que salpicavam a paisagem, correspondiam a uma “região de pequena 

propriedade vilã”, a qual se dividia “em courelas de herdades de cereais, vinhas, pomares, 

hortas, pastagens e matos, com gado de todas as espécies pastando aqui e além” (223). Os 

proprietários eram, não só lavradores mas também pescadores e mesteirais. É assim que parte 

da terra se achava (já nesta época), na posse de proprietários absentistas, residentes no Termo, 

mas também em Lisboa ou Sintra. A propriedade já estava tão dividida que se verificavam 

tentativas de emparcelamento (224). 

Tinha ficado, da descrição das épocas anteriores, a ideia de que, no território envolvente de 

Lisboa, predominava a grande propriedade, o que se toma como certo. No entanto, é possível 

que uma divisão funcional da terra, distribuída por vários rendeiros (quando os proprietários 

não tomavam a seu cargo o grande empreendimento da gestão das propriedades por inteiro, 

como os latifundiários do sul), tenha dado origem, com o tempo, à divisão efectiva da 

propriedade, em parcelas que passariam a pertencer aos antigos rendeiros, por compra ou 

doação do senhor, ou outros meios de apropriação. A partir desse momento, as mesmas 

parcelas puderam ser transaccionadas, vindo a parar às mãos dos citados pequenos 

proprietários absentistas (que por vezes podem ter feito reiniciar o ciclo de redistribuição, 

quando surgiam oportunidades de o novo rendeiro se apossar da terra). 

 

Os aspectos demográficos têm, no século XVI, tratamento censitário conhecido, com um 

documento de 1527, o qual permitiu determinar as povoações existentes no concelho e o 

estudo demográfico do mesmo (225). 

 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.6.b – O povoamento a ocidente de Lisboa. 1- Lisboa e a imagen despovoada do interior. In 
Panorâmica de Lisboa e da costa de Belém até Cascais, gravura em cobre, de 1572 (In Civitates Orbis 

Terrarum, de George Braun e Francisco Hogenberg). Museu da Cidade, Lisboa. In BELLO, Mónica- 
Enigmas: A Costa dos Tesouros. 1ª Ed. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 87. 2- Cascais e o seu termo em 
1527. Densidades de povoamento. In MARQUES, A.H. de Oliveira - Para a História de Cascais na Idade 
Média. Arquivo de Cascais. Boletim Cultural do Município, 1987, Nº 6. 
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Enquanto na vila, que se tinha entretanto expandido para nascente, ocupando o contorno da 

baía, virando-se, definitivamente, para o mar, a população já atingia 600 a 1000 habitantes, o 

termo “mostrava-se, na mesma época, vasto e povoado” (226), atendendo aos padrões do 

país, na mesma altura. 

O termo era mais extenso porque incluía parte da freguesia de Rio de Mouro, e o concelho 

ocupava, “ao todo, uma área de cerca de 10 000 ha, com 482 vizinhos (incluindo os da vila), 

correspondendo a uma densidade de 4,8 fogos por Km
2
, uns 16 a 20 habitantes por Km

2
”.  

O maior número de povoações distribuía-se pelo interior e lá se situavam as mais populosas 

(227). Estes números significam, por outra parte, uma melhoria significativa em relação à 

Idade Média, em que a densidade seria apenas de 10 habitantes por Km2 (228). 

 

O ano de 1580 fica na História de Portugal também com a inscrição do que aconteceu em 

Cascais: foi na sequência de um desembarque ardiloso na costa, seguido da tomada da vila, 

que o Duque de Alba logrou entrar no país e chegar a Lisboa (229). 

Em 1589, ainda na sequência da crise sucessória e já na vigência do reinado filipino, Cascais 

é alvo de saque e destruição por tropas inglesas sob as ordens de D. António, Prior do Crato, 

em retirada do país (230). 

 

Grande e duradouro prejuízo para a vila, terá igualmente advindo da publicação do Foral e 

Regimento da Alfândega de Lisboa, no qual Filipe I “manda fechar o porto de Cascais ao 

comércio e navegação estrangeira e nacional com mercadorias estrangeiras” (231). 

Alguns edifícios, como o convento da Piedade e o palácio dos Donatários, construídos no 

decurso do século XVII, beneficiaram a vila. Destacam-se, no entanto, as construções de 

fortificações ao longo da costa, integradas no projecto mais abrangente da nova linha 

defensiva promovido por Filipe I de Portugal e mais tarde ampliado por D. João IV, o qual 

incluía a fortaleza de Nª Sª da Luz (em torno da antiga torre), o forte de Stº António da Barra e 

a Cidadela, cujas obras terminaram em 1645 (232). Ferreira de Andrade considera que 

“durante mais de um século bem poucos foram os melhoramentos que beneficiaram o burgo 

cascalense”. Um certo marasmo, também social, terá tomado conta da vila... (233). É natural 

que o Termo também se tenha ressentido da crise. 

 

- O terramoto de 1755 – a devastação da vila 

 

“Quem em Cascais buscar quem foi Cascais/ Na mesma terra a terra não divisa” (234). 
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O que marca o século XVIII é a ocorrência do terramoto de 1755, na manhã de 1 de 

Novembro: 

“Em poucos minutos quase toda a vila foi destruída pelo abalo de terra, pelo fogo, pela 

impetuosidade do Oceano” (235). 

A destruição de grande parte dos edifícios e construções da vila, não poupou mesmo os mais 

imponentes, palácios, conventos e igrejas, entre as quais as paroquiais. A própria Paróquia da 

Ressurreição de Cristo deixa de existir depois da posterior tentativa gorada de reconstrução do 

templo. 

O impacte demográfico, económico e social do terramoto em Cascais, fica patente na forma e 

lentidão com que a área urbana foi depois sendo reconstruída: Ferreira de Andrade, em 1964, 

diz que “as improvisadas barracas foram, pouco a pouco, vagarosamente, substituídas por 

moradias que até há alguns anos se erguiam no centro da vila, num labirinto de ruelas e 

pequenos largos” (236). 

As ruínas do Convento da Piedade, só substituído em 1873 pelas Casas da Gandarinha; as 

ruínas do Palácio dos Donatários (sobre o qual se ergueu depois o palacete dos condes de 

Monte Real) e o seu castelo (muralha) frente à baía; outros vestígios arruinados, entre os quais 

a reconstrução frustrada da Igreja da Ressurreição de Cristo, marcaram a paisagem urbana de 

Cascais até, pelo menos, finais de oitocentos (237). 

“Mais de trezentas pessoas morreram no cataclismo”, escreve Pinho Leal em 1874, no 

Portugal Antigo e Moderno. Diz ainda que a população, sendo em 1754 de 760 fogos na vila, 

“em um século tem diminuído a sua população quasi metade” (238). À desolação urbana 

correspondeu também uma paralização económica.  

No interior do concelho, sofreram estragos e vítimas as freguesias de Alcabideche, onde a 

igreja ficou arruinada e morreram duas pessoas; de Carcavelos, com sete mortes a registar, 

tendo ocorrido algumas  delas na derrocada da igreja, que ficou arruinada. “Embora os efeitos 

do terramoto se tenham feito sentir violentamente em S. Domingos de Rana, faleceram, 

segundo o testamento do cura Luís Tomás de Azevedo, somente quatro pesssoas, uma delas 

nas ruínas do próprio templo” (239). 

 

2.2.7- O século XIX – as crises e a nova era 

 

O século XIX em Portugal é atravessado por conflitos e suas consequências. Alguns vieram 

de fora: no dealbar do século, em 1807, têm início efectivo as invasões francesas, cujo 

desenrolar vai trazer outros intervenientes estrangeiros ao território nacional (240).  



 

II.2.2.6.c – Lisboa, o terramoto e a imagem dos arredores como refúgio. 1-2- LISSABON, de 

Hooftstad van PORTUGAL, door een Aardbeving verwoest den 1. Nov. 1755; LISBONE capitale de 

PORTUGAL, détruite par un tremblement de Terre le 1.er Novembre 1755 (pormenores), autoria 
desconhecida, Museu da Cidade de Lisboa. In BOIÇA, Manuel F.; BARROS, Maria de Fátima 
Rombouts de-  1755. A Terra tremeu. O Mar transbordou. Catálogo de Exposição. 1ª Ed., Oeiras: 
C.M.O. 2005, p.52; p. 58. 
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A partir de 1820, novos, internos e fratricidas são os conflitos vividos na sequência das lutas 

(liberais) pelo poder, de vazios políticos, de crises económicas graves.  

Uma vez ultrapassado o conflito, ao governo liberal, a partir de 1834 e mais tarde com Fontes 

Pereira de Melo, depara-se um país estruturalmente atrasado, que urge modernizar, face a uma 

Europa em fase avançada de industrialização e palco de transformações sociais importantes.  

Modernização que deverá ainda esperar pelo clima de acalmia política que tarda em surgir e 

será feita sob a égide da inconstância, sujeita a todas as vicissitudes circunstanciais (241). 

Grandes transformações, sociais, culturais, mas também físicas, vão inscrever no território a 

possibilidade de outras leituras. 

As novas vias e meios de comunicação, cortam o território, ferem a paisagem, assinalam 

novos sentidos e direcções, focalizam núcleos até aí ignorados: surgem protagonistas da 

paisagem que arrebatam os papéis principais... 

A economia começa a depender mais da capacidade das trocas comerciais, num mercado 

alargado e em mutação (242). 

 

- A demografia e o intercalar das crises 

 

A partir de Cascais, o Regimento de Infantaria 19, já havia participado, notabilizando-se, em 

campanhas da Guerra Peninsular, de 1810 a 1814 (243).  

Mas o desenrolar das guerras napoleónicas trouxe o teatro de guerra até Portugal.  

Em 30 de Novembro de 1807, Junot entra em Lisboa. “Nesse mesmo dia à noite, famintos e 

em desordenada formação, entram na vila [de Cascais] 400 franceses” (244), os quais são 

aquartelados pelo Juíz de Fora às ordens dos oficiais franceses. 

 No dia seguinte, os soldados que os substituiram “iniciaram desde logo toda a espécie de 

pilhagem e malfeitorias... os Generais ainda heram mais Ladroens que os soldados... São 

mais Vandalos que os saracenos... huns Barbaros” (245), de acordo com o mesmo Juíz de 

Fora.  

 

As crises são transversais à história de Cascais (sendo-o também à história do país): elas são 

quase sempre decorrentes de acontecimentos que lhe chegam do exterior e de escolhas que 

não foram suas. As causas, muitas vezes de ordem militar como ficou patente, têm no 

terramoto, catástrofe natural e de âmbito nacional, uma das suas expressões máximas. 

 A demografia surge como um dos principais indicadores das crises. Embora já no século XIV 

a Peste Negra tenha provocado gravíssimos problemas de despovoamento geral no país e falta 
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de mão-de-obra, que disposições régias tentam solucionar (246), em pleno século XIX, uma 

actividade censitária muito mais apurada e frequente, dá conta de números que, referidos por 

Borges Barruncho como Administrador do Concelho, lhe forneciam o apoio estatístico para 

mostrar que a evolução (na vigência do seu mandato?) era positiva e o futuro, a julgar também 

pelos lindos palacetes que se iam erguendo na vila, era promissor. 

Ao percorrer a história da sua vila, Borges Barruncho dá-se conta de que tempos anteriores de 

prosperidade contrastariam com a miséria, desolação e decadência que ainda marcam Cascais 

no seu tempo. “Coincide com o advento de uma nova era na política da Nação a decadência 

da vila de Cascais. A expulsão das ordens religiosas (decreto de 28 de Maio [1834] e a 

retirada do Regimento de Infantaria 19 roubam à vila a animação de longos anos, ao mesmo 

tempo que decresce o movimento comercial” (247).  

A estes motivos acrescenta Borges Barruncho a ruína do comércio com o Brasil; a ruína das 

artes da pesca; assinala a extinção dos conventos dos Carmelitas e de Sº António do Estoril...e 

diz: “tudo isto concorreu para reduzir Cascais a tal decadência, que chegou tempo em que 

antes parecia aldeia sertaneja e quasi abandonada, do que a antiga e notável villa de que nos 

falla o foral de D. Manuel, e as não menos interessantes deliberações do seu município onde 

se encontram provas de muita prosperidade e da existência d’uma população activíssima e 

proporcionalmente rica” (248). 

Mostra-se o Administrador chocado com a situação vivida menos de duas décadas antes: “Em 

anos pouco anteriores a 1860 demoliram-se as casa da villa para se venderem os materiais! 

Outras caíram por total abandono; e muitos prédios foram vendidos por quantias tão 

insignificantes, que chega a parecer fábula o que se conta a tal respeito!” (249) 

Não terá sido alheia a esta situação, a ocorrência cíclica de terríveis epidemias, sobretudo a 

cólera, em anos sucessivos, entre 1833 e 1857 (250). 

 

- A configuração de um novo paradigma  

 

Decorre ainda o século XIX e o novo paradigma (251) que entretanto se anuncia aparece 

consubstanciado na “quase desconhecida praia dos pescadores [de onde] surgiria em breve, a 

praia aristocrática, ponto obrigatório de reunião das melhores famílias portuguesas. Todos 

os anos, no alvorecer do Outono, a vila anima-se com a presença do Chefe do Estado e da 

Corte...dos primeiros turistas nacionais” (252). Presença com a qual Cascais vai contar a 

partir de 1870, desde que o rei D. Luís decide passar, com a família, o Outono em Cascais,  
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II.2.2.7.a- Quadros demográficos. 1- Gráfico da evolução da população de S. Domingos de Rana entre 1864 
e 1960. 2- Gráfico da evolução da população da freguesia de Cascais entre 1527 e 1960.  
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vindos de Sintra onde passavam o Verão, acomodando-se, de forma pouco confortável, na 

Cidadela (253).  

Mas o novo paradigma da vida de Cascais vem na sequência de uma transformação 

civilizacional importante: na senda dos movimentos higienistas do século XIX, desenvolve-se 

o impensável para qualquer geração precedente: o mar, sede de medos ancestrais, transforma-

se em fonte de saúde e prazer; o sol, de cuja radiação directa se protegiam obrigatoriamente as 

senhoras, torna-se uma benesse; as praias, em consequência, ganham estatuto de locais de 

estadia, partilhadas, em Cascais, com os tradicionais utentes, os pescadores e mareantes. 

A moda balnear vai, daqui em diante, pautar a vida da sociedade, dos mais elevados estratos 

até à escala mais baixa, em cada época. A procura das praias faz-se a partir de Lisboa. 

Transforma-se mais tarde num movimento pendular de carácter suburno, mas de sentido 

inverso, quando o comboio permite as vagas de ida e volta dos passeios de domingo. No 

início, o usufruto da praia era um complemento moderno da vilegiatura no campo, nas quintas 

de recreio fora da cidade, nos arredores mais próximos ou mais afastados do centro urbano: 

“No século XVIII, no início do século XIX, a sociedade elegante de Lisboa veraneava no 

Ribatejo, enchendo de rumor e vida as sumptuosas quintas e palácios da região. Em Vila 

Franca havia caçadas reais, em Salvaterra touradas de fidalgos. Alhandra era, na época de 

D. Maria II, um ponto de veraneio muito na moda. Sintra, tão gabada por Byron nos começos 

do século XIX, só esteve na berra quando o rei D. Fernando se apaixonou pelas païsagens 

deslumbrantes [...]” (254). 

No livro Memórias da Linha (255) temos um roteiro completo dos itinerários balneares que 

levaram, com o tempo, as classes favorecidas de Pedrouços até Cascais e Estoril, deslocando-

se e deslocando as praias da moda conforme as classes sociais mais baixas iam tomando 

conta também dos espaços. A partir de 1870-1871 é a presença da Corte que se torna decisiva 

para a eleição de Cascais como estância balnear da moda (256). 

 

 Mais tarde a rainha D. Maria Pia, depois da morte de D. Luís, adquire um palacete no Monte 

Estoril, acentuando o movimento das preferências aristocráticas na direcção do Estoril, uma 

vez que Cascais começou, também ela, a acusar a erosão da frequência de todas as classes 

sociais, ainda que endinheiradas (257). 

 

São precisamente estas modas que vão influenciar em grande medida o evoluir da paisagem, e 

que transformam, por vias diferentes, cada uma das povoações existentes mais próximas das 

praias— entre elas, Parede e Carcavelos— contribuindo ao mesmo tempo para o surgimento 
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de outras, como Monte Estoril e S. Pedro (antigo lugar do Cae Água) ou S.João do Estoril 

(258). 

A dinâmica das comunicações e dos transportes tem aqui um papel essencial, antecipando a 

função marcadamente suburbana em relação a Lisboa, que virão a assumir, não só esses 

núcleos, novos ou ampliados, mas também a maior parte do interior, numa onda de 

urbanização que avança no sentido sul-norte a partir da marginal e que conhecerá novos 

desenvolvimentos com a implementação da auto-estrada e outras e variadas vias e variantes. 

 

- As novas vias de comunicação- a evolução dos meios de transporte 

 

As comunicações terrestres surgem a partir do século XIX como condição necessária (e 

essencial) ao desenvolvimento (259), constituindo um primeiro e importante factor da nova 

realidade que se configura: a relação com a capital, que evolui para uma interdependência e 

que se fazia preferencialmente por via marítima - fluvial, vai fazer-se cada vez mais por terra. 

Conjugam-se, numa primeira fase, os percursos já existentes pelo interior, com a abertura de 

trajectos novos (transitáveis) bordejando o litoral. É o caso, “por volta de 1859” da 

“construção da estrada para Oeiras [que] marca de facto o início de uma época de 

crescimento urbano” (260), na opinião de Ferreira de Andrade. O autor refere, como 

iniciativa seguinte, a construção da estrada para Sintra, que vem dar lugar à implantação “das 

primeiras vivendas que salpicadas, aqui e além, começaram a imprimir a Cascais esse surto 

do progresso que levou a vila a ser conhecida como a principal praia não só dos arredores 

de Lisboa, mas de todo o País” (261). 

 

Muitos autores aqui evocados, mais do que informações objectivas sobre locais que 

conheciam e acontecimentos que presenciaram, transmitem as suas vivências e opiniões 

pessoais, dando a nota de conteúdo humano que pode contribuir para um melhor 

entendimento do passado. 

É o caso de Pinho Leal (262), que, embora vá buscar elementos a outros autores que o 

precederam, como é o caso de Rafael Bluteau (263), ou o próprio Administrador do Concelho, 

Borges Barruncho (264), percebe-se que transmite também o conhecimento pessoal da vila de 

Cascais, sobre a qual escreve. Diz então, antecipando a vaga turística, depois de informar que 

a “comunicação com Lisboa [se faz] por uma bella estrada de macadam”: “Antes de pouco 

tempo tornar-se-á o passeio predilecto dos lisbonenses e de muitos viajantes estrangeiros, 

pois  que  a  companhia  dos  caminhos  americanos  de  Lisboa vai  prolongar  esta  fácil  e  



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.7.b-  Paisagens antigas, novos 
usos. 
1- D. Carlos nadando na baía de Cascais 
(século XIX-XX). 2- Regata na baía de 
Cascais. 3- A rainha Maria Pia em 
passeio ao Pinhal da Guia. 4- Programa 
para uma récita desenhado pelo rei 
D.Carlos, 1897. In RAMALHO, 
Margarida de Magalhães - Uma Corte à 
Beira-Mar: 1870-1910. 1ª Ed., Lisboa: 
Quetzal Editores; Lisboa: Bertrand 
Editora, 2003, p. 50; p.63; p.62; p.64. 
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cómmoda linha até Cascaes, o que lhe foi concedido pelo governo em Janeiro de 1874”. 

(265). 

Para Borges Barruncho, por seu lado, a prosperidade, que depende das vias de comunicação, 

começa também com o afluxo de gente que passa a visitar a vila desde a abertura da estrada 

para Oeiras (que facilitava a ligação a Lisboa) e para Sintra, em 1868 (266). 

Mostra-se então encantado com a construção de palácios, palacetes e parques particulares dos 

novos moradores ou veraneantes. 

 O palácio dos Duques de Palmela, em construção na altura, passava por dever ter, uma vez 

terminado, a fascinante aparência de uma “abadia em ruínas”. O palácio do Conde de Valle 

de Reis seria “estilo Luís XIII, mas ornamentado com reminiscências da antiguidade grega e 

árabe, harmoniosamente combinados” (267). 

 

Foi a partir da segunda metade do século XIX que se conjugaram vários factores que 

favoreceram a multiplicação dos meios de transporte que ligaram Cascais a Lisboa.  

Numa primeira fase, aproveitando a abertura de novas estradas, desenvolveram-se os meios 

de transporte de tracção animal, configurando uma forma primária de transporte colectivo 

(268). 

Com a inauguração, em 1889, da via-férrea entre Pedrouços e Cascais, a mesma ligação 

contava doravante com o meio inovador de transporte que o comboio constituía na época. A 

velocidade, que passava de 9,5 Km/h (da diligência) para 50Km/h, inaugurava, 

verdadeiramente, uma nova era (269). 

O itinerário para Sintra, na direcção norte, foi muito melhorado com a construção da estrada, 

mas a ligação ferroviária, que esteve programada, nunca chegou a efectivar-se (270). 

 

Quando, em 1943, Branca de Gonta Colaço e Maria Archer escrevem Memórias da Linha, 

vão evocar os transportes que serviam os habitantes e veraneantes das várias povoações ao 

longo da costa, antes da linha-férrea, como é o caso de Oeiras, de onde saía o carrão, “da 

Torre de S. Julião ainda com estrelas no céu e era raro que às dez não apontasse ao largo do 

Pelourinho, donde tornava a partir às quatro da tarde, para chegar à Torre com o céu 

novamente estrelado” (271).  

Fazia o carrão parte de um conjunto que incluía, a partir de certa altura, o omnibus e outros 

carros, todos de tracção animal – os do José Florindo (272). Também puxado por muares ou 

cavalos era o inovador americano, circulando sobre carris (mas igualmente lento), que 

circulava na cidade e que vinha até Belém, onde alguns carros tinham o seu término (273). 
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- O caminho-de-ferro, uma agressão controlada à paisagem? 

 

Mais do que a história da implantação da via-férrea constituindo o que foi, de início, o 

“Ramal de Cascais” (274), interessa aqui destacar aqueles aspectos que a tornam um factor 

importante e agente de transformações, sejam do território, do urbanismo ou sociais. 

Eram as barreiras geográficas constituídas pelos vales mais ou menos profundos das linhas de 

água, que cortam o território com a orientação norte-sul, associadas à grande extensão de 

costa, que contribuíam para a opção tradicional pela via marítima e fluvial. A navegação de 

cabotagem, associada à fluvial, era mais rápida, segura e económica do que qualquer 

transporte terrestre entre Lisboa e Cascais (275). Também as estradas, por todo o país, em 

meados do século XIX, se encontravam reduzidas “aos chamados caminhos velhos, da época 

medieval e aos troços de vias romanas ainda aproveitadas” (276). 

Segundo Jorge Miranda (277), a implementação de uma rede de caminhos-de-ferro em 

Portugal tem a ver com a necessidade da criação do espaço único nacional, por parte do 

governo liberal; corresponde ao desejo de acesso ao factor velocidade, o qual vem depois 

provocar transformações que desencadeiam “uma autêntica revolução” (278) na sociedade 

portuguesa. 

A história dos caminhos-de-ferro em Portugal é sempre muito atribulada, seja a das linhas 

principais, ou dos ramais mais recônditos. As peripécias que entretecem essa história parecem 

ter sempre a ver, por um lado, com a instabilidade económica dos concessionários (muitos 

eram estrangeiros); por outro, com incidentes, nomeadamente, atrasos, falta de cumprimento 

de prazos, cancelamentos de contratos, proliferação de propostas e projectos diversificados... 

(279). 

 

Portugal custou a arrancar com um dos principais ícones da era industrial, o comboio a vapor. 

Foi só com Fontes Pereira de Melo, em 1852, que foram criadas as condições para o 

lançamento do concurso visando a construção da linha de Leste, “com a finalidade ‘de ligar 

Portugal com o resto do mundo de que se acha isolado’” (280), segundo as palavras do 

próprio Fontes Pereira de Melo. 

Ora acontece que a linha de Cascais foi considerada, de início, uma continuação, um ramal 

para oeste desta linha principal, que devia ligar Lisboa a Badajoz (281). Foi a Companhia Real 

dos Caminhos Portugueses quem, em 1887, incluiu a construção deste ramal no requerimento 

de concessão que fez ao governo (282). 
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A linha servia alguns interesses militares, mas os problemas suscitados pela estratégia militar 

parecem ter sido ultrapassados (283); era contratual a execução de todos os aterros que vieram 

distanciar a orla do rio, de Alcântara a Belém e a utilização, por interesse público, das áreas 

conquistadas ao rio em Algés; estipulava-se também a cobertura do caneiro de Alcântara, bem 

como o serviço ao movimento comercial do porto (284).  

A linha inaugurada a 30 de Setembro de 1889 partia de Pedrouços e servia as povoações 

balneares, entre as quais Pedrouços não era a menos importante. Algés era uma praia “mais 

bonita mesmo, porque a guarnecem a bela avenida ajardinada e os elegantes chalets” (285). 

A descrição da paisagem que inicialmente se avistaria do comboio, fala de perspectivas que 

permitiam abarcar quintas, vinhedos e campos, como os do Marquês em Oeiras, ou ter 

perspectivas de povoações antigas como Paço de Arcos. Perspectivas que depois se perderam 

completamente, com a progressiva expansão urbana.  

Fica-se também com uma ideia do aspecto que teriam povoações como a Parede (ou 

Paredes?), assinalada por vastas áreas de pedreiras em laboração. Também patente o contraste 

entre a área rural e o Estoril, com luxuosos chalets e ruas bem traçadas. Contraste igualmente 

assinalável entre esta zona de eleição e a vila que, “propriamente dita, não tem o menor 

atractivo. Diz o provérbio: ‘Uma vez a Cascais e nunca mais’ e tem razão, porque poucas 

povoações temos que tão pouco tenham melhorado com a afluência de visitantes. Veremos se 

agora o caminho de ferro consegue transformar aquelas estreitas ruas, aquelas raquíticas 

casas, e o gosto evolutivo dos seus habitantes.” (286).  

De acordo com Jorge Miranda, esta linha, bem como a de Sintra, eram consideradas linhas de 

recreio, uma vez lançadas as mais importantes do traçado, com a ligação ao Porto (chegada a 

Gaia em 1864) e a penetração através do Alentejo (até Évora, em 1863), depois de inaugurado 

o primeiro troço da linha férrea em Portugal, Lisboa - Carregado, em 1856 (287). De acordo 

com o autor, o facto de, tanto Sintra como Cascais, serem locais de vilegiatura real, não foi 

alheio à sua implementação (288). 

 Factor de progresso, tarefa nacional, dando corpo à “concretização da expressão máxima dos 

desejos desenvolvimentistas de governantes e governados”, no esforço de “compaginar o País 

com a Europa industrializada e progressiva” (289), a implantação do caminho-de-ferro, no 

entanto, “constituiu também uma agressão” (290). 

Agressão à paisagem; ao tecido social, quebrando, no primeiro caso, relações naturais ou de 

povoamento antigo e noutro, relações tradicionais de séculos.  

No que à sociedade diz respeito, o comboio constituiu o mais importante meio de transporte 

até ao surto da camionagem, na segunda metade da década de 1920 (291). Acarretou “a 
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mobilidade das populações, os fluxos migratórios, a expansão urbanística, a comunicação 

entre as pessoas e, como corolário, a permuta de ideias, de hábitos, de experiências, de 

saberes, de vivências” (292). Enriquecedor, portanto. 

Quanto à paisagem, Jorge Miranda defende que, apesar do facto comprovado de a linha ter 

constituído, em grande parte do traçado, não só uma agressão, rasgando feridas no território 

difíceis de curar com o tempo, mas também ter interposto barreiras físicas e visuais que 

cortam a ligação com a água, alguns aspectos foram, ainda assim salvaguardados:  

“Houve, efectivamente, o cuidado de poupar as povoações existentes e até a sua provável (na 

altura) área de projecção, bem como de garantir, contratualmente, a construção de 

passagens superiores que assegurassem o acesso às praias” (293). 

Além disso, passa em Oeiras fora da vila, “permitindo e até favorecendo a sua expansão, 

como veio a acontecer logo a seguir” (294); também não afecta a localidade da Parede, 

“vivendo então da lavoura e das pedreiras” (295). Releva ainda o autor os cuidados que terá 

merecido o enquadramento paisagístico e urbano das estações, as quais tentavam harmonizar-

se com a proliferação de chalets junto às praias (296). No princípio dos anos de 1960 ainda 

era possível apreciar os cuidados jardins anexos às estações, os quais eram objecto de 

concursos, cujos prémios eram galhardamente assinalados. 

 

A construção da Estrada Marginal (segunda metade de 1930 - década de 1940), ainda segundo 

Jorge Miranda, já não terá revelado tantos cuidados, agravando mesmo a situação: “Esta nova 

via veio dificultar o acesso ao litoral, às praias, reforçando a barreira anteriormente criada, 

ou delapidando o que esta poupara, quando quase toda a costa, salvaguardando pequenos 

hiatos, era já um contínuo habitacional” (297). Especial destaque, aqui partilhado, vai para a 

gravidade do corte que a marginal fez em Paço de Arcos: “matou, definitivamente, a secular e 

umbilical ligação de Paço de Arcos ao Tejo”, bem como para os estragos urbanísticos que 

provocou em Cascais, penetrando até ao centro e “fazendo até submergir a sua ribeira 

(transformada em cano de esgoto)” (298). 

Ainda que, numa parte do seu traçado, a Marginal tenha decalcado a estrada militar, que 

assegurava a ligação entre os vários elementos que constituíam a linha defensiva a oeste de 

Lisboa, desde a sua implementação no século XVII, a verdade é que um dos principais 

objectivos da construção desta via era turístico: providenciando uma alternativa rodoviária à 

linha, na ligação da capital à sua Costa do Sol, esta estrada panorâmica valia por si mesma, 

constituía  ela  própria  um  objecto  turístico, à semelhança das  Parkways (299) americanas e  

 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.7.d- Sol e acessibilidades. 1- Estrada Marginal junto à Praia de 
Santo Amaro de Oeiras, inícios de 1950. Arquivo, Oeiras nº74. In 
PASSAPORTE, António - Lugares de Oeiras. 1ª Ed., Oeiras: C.M.O., 
2004. p.55. 2- Cartaz dos anos 1930 ou 1940, convidando à Costa do 

Sol. In SILVA, Raquel Henriques da - Estoril, Estação Marítima, 
Climática, Thermal, e Sportiva- As etapas de um projecto: 1914-1932. 
Arquivo de Cascais. Boletim Cultural do Município. 1991, Nº10, fig.28. 
3- O caminho de ferro bordeja a costa no Monte Estoril. In Portugal em 
postais antigos. [em linha] (acrescentado em 2 de Outubro de 2007) 
[citado em 20 de Maio de 2008 – 10:55]. Disponível em URL: 
http://postaisportugal.canalblog.com/albums/region.html. 4- A primeira 
estação de caminho-de-ferro de Cascais. In CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASCAIS – Cascaes. Cascais de Sempre. Cascais: C.M.C., 2001. 
p.37.  
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5- O comboio transforma-se num transporte de massas. In  SILVA, Nuno Dias – A civilização do espectáculo. [em 
linha]. (actualizado em 17 de Julho de 2007) [citado em 20 de Maio de 2008 – 11:00]. Disponível em URL: 
http://civilizacaodoespectaculo.blogspot.com/2007/07/radares-de-lisboa-at-detectam-comboios.html 
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copiando, eventualmente, o modelo de vias litorâneas do sul de França, da Côte d’Azur, que 

serve de referência (adaptada ao país) à criação da Costa do Sol. 

Mas este empreendimento também fazia parte de um plano de expansão da cidade de Lisboa 

para poente e se, numa primeira fase, são as elites que vêm povoar o litoral, correspondendo 

às previsões do Plano de Urbanização da Costa do Sol (300), a invasão progressiva e 

desestruturada do interior pelas outras classes sociais, que não estaria prevista (301), vem 

constituir mais uma consequência agressiva e a longo prazo, da construção daqueles 

eficientes meios de comunicação. 

 

- Cascais Vila da Corte- as praias da Linha- uma paisagem que se altera- o século XX 

 

A descrição de Cascais, feita pelo prior da Freguesia da Assunção, em resposta ao Inquérito 

de 1758 (302), dá conta de uma povoação situada numa “campina cheia de pedreiras junto à 

borda do mar, se bem que áspera, íngreme e penhascosa. O mar irrompia, por vezes, e 

descarnava a terra, deixando somente os penedos e, assim, era a vila inculta em muita parte 

dos seus circuitos” (303). 

Parecem não falar do mesmo local as exaltadas descrições posteriores da beleza da baía de 

Cascais, depois que a mesma entrou no novíssimo circuito turístico (interno primeiro e depois 

internacional), com a sua eleição como Vila da Corte, a partir de 1870 (304): “Em breve, num 

espectáculo de inexcedível beleza, cruzar-se-iam na extensa baía, os barcos multicolores da 

faina diária da pesca e as pequenas embarcações de recreio, os luxuosos iates”, enquanto o 

tecido urbano se vai “embelezando com a construção de luxuosas moradias” (305). O luxo é a 

partir de então a nota que tende a valorizar a paisagem, também a parte humana da mesma. 

Mas é interessante notar que a convivência entre a aristocracia de passagem (e por certo 

também os que se iam fixando) e os habitantes locais— pescadores, vendedores ambulantes, 

pequenos comerciantes, o povo da vila— é ilustrado no limite pela cumplicidade que o 

próprio rei D. Carlos parece ter estabelecido com pescadores e caçadores locais (306).  

Pedro Falcão, por seu lado, ao ilustrar com um enorme carinho as figuras populares que 

povoavam a vila no seu tempo, dá também testemunho de um ambiente social influenciado 

pela descontração inerente ao veraneio (307).  

 

No que diz respeito à linha de Cascais (308), a qual, nas Memórias as autoras dizem que 

“começou por não existir...” (309), toda a costa, antes da implantação da via-férrea, nas 

“cinco léguas que medeiam entre Lisboa e Cascais eram, então, em grande parte, um ermo 
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selvático e estéril” (310). Apenas os fortins, pontuando a orla marítima, humanizavam uma 

paisagem agreste, de “praias solitárias e ribas penhascosas” (311). 

Memória esta que, de acordo com as autoras, é já difícil de imaginar na década de 1940, para 

as novas gerações, cujos pais mais velhos seriam ainda “do tempo da diligência de Cascais, 

do carrão de Oeiras, do char-à -bancs de Caxias, do omnibus de Paço de Arcos” (312). 

 É portanto o comboio, sobretudo depois da electrificação da linha, em 1926 (313), que 

constituiu para as autoras (e decerto para a generalidade das pessoas que viveram esta 

realidade) o principal factor e agente das transformações que elas testemunham pessoalmente 

e através das memórias que recolhem junto de pessoas mais velhas. 

Na descrição que fazem das povoações ribeirinhas, ressalta o carácter que cada uma acabou 

afinal por assumir na sua expansão urbana, fosse em virtude das condições naturais, da 

tipologia das habitações e da classe social dos seus habitantes, ou das iniciativas particulares 

em prol da localidade, como foi o caso da Parede (314). Também no Monte Estoril e Estoril, 

projectos idealistas e quase utópicos deixaram marcas estruturantes na paisagem, ainda hoje 

legíveis (315). 

 

 Estava-se, portanto, longe da uniformização: dando uma nota de liberdade, na prossecussão 

de sonhos individuais, surgem na paisagem, bordejando a costa, ampliando povoados ou no 

meio de arvoredo plantado, os mais variados tipos de moradias, palacetes, chalets e vivendas, 

delineando também uma forma particular de suburbanismo, que se define em relação a 

Lisboa, muito antes da chegada de outros veraneantes. Os donos dessas construções, na sua 

maioria burgueses e novos-ricos lisboetas (e alguma aristocracia), eram todos conhecidos, o 

que sugere uma vida social envolvente (316) onde por vezes coincidia a recriação do 

ambiente de vizinhança da aldeia com o mais actualizado cosmopolitismo. 

Vem a propósito citar a apreciação que Ramalho Ortigão faz dos “sonhos de grandeza” (317) 

dos mesmos: 

“O Monte Estoril por exemplo é um aflitivo manicómio de prédios, onde cada casa manifesta 

a sua especial mania. Uma julga-se chinesa, outra suíça, outra gótica, outra normanda: esta 

supõe-se castelo feudal e tem ganas de pôr besteiros de bacinete e loriga por detrás das suas 

ameias; aquela imagina-se, modesta e edilicamente, pequena granja de Nuremberga, e vê-se 

que sonha colocar à porta uma vaquinha... empenhada. Raríssimos naquele horto 

psiquiátrico os prédios com o aspecto estrutural e decorativo de serem aquilo que todos 

aqueles teriam restrita obrigação de parecer— singelos, confortáveis, risonhas habitações de 

burgueses de Lisboa que aí vão no Verão tomar os banhos de mar com a sua família” (318). 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.7.e- O Estoril de hoje- utopia do 
passado. 1- Vista do Estoril incluída no 
projecto de Martinet. Da brochura “Estoril, 

estação maritima, climatérica, thermal e 

sportiva”, 1914. In SILVA, Raquel 
Henriques da - Estoril, Estação Marítima, 
Climática, Thermal, e Sportiva- As etapas de 
um projecto: 1914-1932. Arquivo de Cascais. 
Boletim Cultural do Município. 1991, Nº10, 
fig.3. 2- Estoril: vista actual do mesmo 
espaço. In CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASCAIS- Cascaes. Cascais de Sempre. 
Cascais: C.M.C., 2001. p.48.  
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II.2.2.7.f- Um espaço de liberdade e imaginação. 
1- Paisagens construídas. Monte Estoril: diversidade, 
imaginação e exotismo. In delcampe.fr. Cartes 
postales. Portugal Cor 1847 – Monte Estoril – Vista 
para o mar. Citroen diane post ofice correios [em 
linha]. Bélgica: Lusapens. [citado em 15 de Maio de 
2008 – 14:55]. Disponível em URL: http://cartes-
postales.delcampe.fr/list.php?language=F&x=0&y=0
&searchString=estoril&searchMode=all&searchTldCo
untry=fr&cat=894&id_member=00098694&searchIn
Description=N. 2- O Casino Internacional do Monte 
Estoril, 1899. In RAMALHO, Margarida de 
Magalhães - Uma Corte à Beira-Mar: 1870-1910. 1ª 
Ed., Lisboa: Quetzal Editores; Lisboa: Bertrand 
Editora, 2003, p. 47 
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3- Cascais, palácio Palmela. In CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS – Cascaes. Cascais de Sempre. Cascais: 
C.M.C., 2001, imagem da capa. 4- Chalet da rainha Maria Pia no Monte Estoril. Século XIX-XX. In 
RAMALHO, Margarida de Magalhães - Uma Corte à Beira-Mar: 1870-1910. 1ª Ed., Lisboa: Quetzal Editores; 
Lisboa: Bertrand Editora, 2003, p. 46. 
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2.2.8- O interior- uma realidade esquecida, mas culturalmente autónoma 

 

Quanto ao interior, “entre a serra de Sintra e Lisboa teria apenas uma escassa dúzia de 

aldeolas saloias, quási tôdas de costas viradas ao rio, além duns lugarejos de pescadores, 

negruscos e pobres. Só de longe em longe se via por ali quinta senhorial, com seus muros e 

seus arvoredos em torno do palacete armoriado” (319) 

Contribuía para a desolação da paisagem a ocorrência recente da filoxera, que deixava atrás 

de si “o terreno coberto com videiras queimadas e silvedo agreste” (320). Outra nota 

assinalada era dada pelo tipo da propriedade, muito retalhada, dividida por muros baixos de 

pedra solta, “sem árvores, invadidas pelo restolho em que as cabras pastavam” (321). 

 

- Hipótese de permanência de uma estrutura sócio-territorial até aos anos de 1950 

 

A hipótese de permanência de uma estrutura sócio-territorial testemunhada pelas experiências 

de vida e pela sequência cartográfica, que repete ao longo dos séculos XIX e XX, de 1843 a 

1950-60 um mesmo traçado territorial, uma paisagem praticamente imutável, corresponde 

também a um fenómeno nacional assinalado por Hermann Lautensach. O autor considera, 

quando escreve em 1932 sobre o povo português, vendo-o à luz de uma Europa em mutação e 

verificando que certas atitudes nacionais face ao destino, ao dinheiro, ao poder, ao espírito de 

comunidade, o demarcam da matriz mecanicista da mesma Europa: “As consequências 

geográficas resultantes desta atitude psicológica tradicionalista, tendem evidentemente a 

manter a actual paisagem, em que dominam as marcas do passado, e não a desenvolver as 

perspectivas do futuro” (322). 

 

Ainda durante o século XIX, a promoção de Cascais a “Vila da Corte”, como etapa de um 

movimento de procura e descoberta de novos espaços de vilegiatura no litoral por parte dos 

lisboetas (323), parece não ter tido influência de assinalar neste interior adormecido. É que, se 

Cascais, antes da vaga balnear valia muito pouco, já que “uma vez a Cascais e nunca mais” 

(324), o interior do concelho ainda valia menos, era uma paisagem sem qualquer encanto, 

terra de saloios bisonhos (325)! 

 

E enquanto, já em pleno sec XX se formavam, progrediam e expandiam-se povoações perto 

da costa, por influência directa das vias e meios de comunicação, formatadas pelo ideal da 

Costa do Sol (326), as povoações e actividades do interior mantinham-se praticamente 
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inalteradas. Quer dizer, mantinham o seu cariz agrícola e pastoril, na continuidade de uma 

tradição cujas origens, conforme ficou expresso, se podem fazer remontar ao Neolítico. 

 

A descrição que Raul Proença (327) faz, nos anos de 1920, do território dos saloios, pode 

aplicar-se, com alguma força de caricatura, a este interior particular: “ O seu horror à árvore, 

tão rácico, não pouco tem contribuído para despoetizar grandes zonas da terra onde se fixou, 

dando a certos retalhos arrebaldinos esse aspecto escalvado, marroquino e carrancudo... 

Mudou tão pouco, afinal, este berbere da Ibéria, que ainda hoje é às hortas que ele dá os seus 

esmeros de cultura, o cobre ainda o mesmo telhado mourisco, de quatro águas, e é a nora 

árabe que lhe dessedenta as leiras vicejantes, e a albarda mourisca, de arção em meia lua 

que o leva nos burrinhos ariscos pelas estradas poeirentas.” (328). 

Voltamos desta forma ao início deste percurso, com o testemunho de um interior ainda de 

carácter saloio, nas primeiras décadas do século XX. 

Cascais, e todo o litoral, como tão bem intuiu José Leite de Vasconcellos (329), pouco terão a 

ver com as tradições e o modo de vida saloios. É portanto natural que uma unidade territorial 

anteriormente consolidada sobre as premissas rurais tivesse tendência para prevalecer em 

aspectos a elas inerentes. Essa unidade tem o seu centro em Sintra. 

 

É então possível que este interior tenha mantido, depois da sua integração no Termo (mais 

tarde concelho) da vila de Cascais (a qual progrediria em função dos negócios do mar, não da 

terra), as relações, anteriores ao século XIV, que ligavam as gentes a Sintra, como centro 

agrícola do interior: Por isso as estradas, no sentido sul-norte— a partir de Cascais; do Estoril; 

de S. Domingos de Rana; de Oeiras; de Paço de Arcos (330). Daí as feiras dos saloios, que 

não se realizam no litoral. Festas, romarias e Círios, são os de Nª Sª do Cabo e da Atalaia (que 

utilizam um porto fluvial, Paço de Arcos), para além de todos os outros santuários próprios 

dos saloios. Os naturais de S. Domingos e arredores, iam às feiras de S. Pedro e das Mercês; 

às festas e romarias da Nª Sª da Penha Longa, e talvez da Peninha. Nunca deixaram, é claro, 

de comparecer na festa de Nª Sª da Conceição da Abóboda, ou na do orago da sua terra (331) 

e celebram todos os anos os santos populares.  

A Cascais, salvo alguma excepção para as festas do Espírito Santo (enquanto se realizaram) 

(332) e da Nª Sª da Guia (à qual acorriam os lisboetas em cumprimento de promessa antiga) 

(333), é muito pouco provável que os saloios se deslocassem. Se a vila se habituou a viver 

num certo alheamento em relação ao interior do seu concelho, este, entregue em grande 

medida a si mesmo, viveu, principalmente, em regime de auto-subsistência (334). 
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Significa que no cerne desta constatada permanência estaria um vínculo do interior a uma 

unidade territorial que não se deixa delimitar por fronteiras administrativas: é uma unidade 

territorial saloia. 

 

2.2.9- Da economia de subsistência ao anúncio da dependência suburbana 

  

Os aspectos económicos estão no cerne de todo o empreendimento humano, revelam-se 

transversais, não só à história das cidades (335) mas estão presentes em todo e qualquer tecido 

social vinculado a um território. Encontram-se, portanto, nas estruturas rurais de todas as 

épocas e lugares (336). 

A dinâmica dos sistemas de trocas tem um papel fundamental na evolução, ascenção ou 

decadência de uma sociedade (337). 

 

Quando nos damos conta de que a identidade saloia, inseparável, como ficou demonstrado, de 

um modo de vida (que implica necessariamente um sistema de trocas) e de um território, 

tende a desaparecer por completo na actualidade, percebe-se que os motivos deste 

desaparecimento também estão nas consequências das transformações económicas 

advenientes no século XX na região e têm também a ver com a pouca flexibilidade que esta 

sociedade rural demonstrou para se adaptar aos novos tempos, mantendo a sua identidade.  

 

Ficaram explícitas as condições em que se produz, a partir de meados de 1800, nos concelhos 

de Cascais e Oeiras, uma alteração, gradual, mas profunda, dos contextos sociais e 

económicos vigentes na região, sedimentados por antigas tradições e no interior, também por 

anacronismos, que relevam de uma antinomia campo-cidade, configurando uma identidade—

a saloia. 

As alterações produzidas têm a ver com a emergência de um novo paradigma civilizacional, 

importado da Europa industrial por via dos novos meios de transporte— o elemento de maior 

impacte é a velocidade— e também pela difusão dos novos meios de produção. 

As mentalidades, por seu lado, evoluem ao ritmo igualmente acelerado das modas e a da 

procura das praias não será, a partir dessa época, a menos importante.  

Com a promoção dos transportes (colectivos e individuais motorizados) e das vias de 

comunicação, fica facilitado o acesso a bens veiculados pelas modas. 

Na linha, a expansão urbana é o fenómeno que vai dar resposta à procura das praias. E se, no 

litoral, a função habitacional (também de carácter turístico), agregada muitas vezes a núcleos 
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já existentes, ou resultante de urbanizações isoladas, provocou os resultados normais, 

decorrentes da inferaestruturação urbana, o mesmo não se pode dizer do interior, onde as 

modificações vão tardar mais em chegar, mas onde as repercussões vão ser maiores. 

 

A economia regional ganha, a partir da primeira década de 1900, um novo carácter: “A 

população activa do concelho de Cascais foi mudando de estrutura, ao mesmo tempo que 

progredia em números absolutos [...]. De 1911 a 1970, a agricultura reduziu os seus efectivos 

a menos de 1/4; o emprego na pesca situou-se entre 200-300 pescadores; a indústria 

duplicou o número de operários, entre os quais continuaram a destacar-se os da construção 

civil; os transportes e comunicações também duplicaram os seus efectivos; o comércio, 

bancos e seguros triplicaram-nos [...]” (338). Carminda Cavaco refere ainda a hotelaria e a 

restauração, bem como o comércio a retalho e o funcionalismo, no qual inclui a defesa, que 

aumentou sete vezes. Outra ocupação nova é “a dos trabalhadores domésticos empregados 

por uma população abastada” (339). 

 

É entre 1930 e 1950 que a autora situa “o apagar, em termos de emprego, do sector primário, 

nomeadamente na agricultura, a expansão moderada do secundário e o grande 

desenvolvimento do terciário” (340). A situação identificada em Cascais tem o seu 

equivalente no concelho de Oeiras (341). 

 

Raquel Soeiro de Brito (342) diz que a ocupação turística vai esbarrar, em Cascais, com uma 

vida própria da vila (343). O mesmo, e de forma mais alargada e profunda, se pode dizer do 

interior, a partir de 1950. Aqui a procura de habitação já não se faz em função da proximidade 

do litoral (embora esta proximidades tenha alguma influência), mas em função da grande falta 

de habitações na cidade e dos baixos preços aqui praticados (344). Carência de habitação que 

se manifesta sobretudo face às migrações que, a partir de 1950, com origem nas províncias, 

acorrem aos novos mercados de emprego na capital (345). 

 

Esta invasão progressiva do interior vai fazer-se em função das acessibilidades à cidade; vai 

tornar preponderante, quando não exclusiva, a função habitacional do território. Por seu lado, 

a ocupação deste vai fazer-se à custa do encolher progressivo das áreas rurais (346), não só 

incultos mas também de grande aptidão agrícola; o enquadramento urbanístico em que se 

desenrola esta ocupação está consignado num documento, o PUCS, o qual, aprovado em 

1948, não admite a expansão das aldeias para a zona estritamente rural envolvente (347).  



                                       
 
 
 
 
 
 

II.2.2.9.a- Cascais e S. Domingos de Rana: indicadores quanto à evolução das actividades profissionais.  
De salientar: S. Domingos de Rana, em 1763, detém o maior número de canteiros e soma o número mais elevado 
de profissionais do concelho (poderia ser visto em função da população). No século XX, a tendência geral é para o 
aumento das ocupações no secundário e terciário, em detrimento do sector primário. In CAVACO, Carminda - A 
Costa do Estoril: Esboço geográfico. 1ª Ed. Lisboa: Editorial Progresso Social e Democracia, SARL, 1983, p.17; 
p.82; p.89.  
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O resultado, a médio e longo prazo— há uma primeira fase até 1975 e uma segunda até à 

publicação do Plano Director Municipal de Cascais, em 1997— vai expressar-se em termos 

de economia informal (348) e corporizar os bairros clandestinos (349). 

 

- A evolução das actividades agrícolas num contexto em transformação  

 

Uma questão que se pode colocar, tem a ver com o seguinte: 

Se a vocação do interior dos concelhos limítrofes de Lisboa, era, como ficou expresso, 

marcadamente agrícola, num enquadramento social e cultural identificado como saloio, o qual 

privilegia a relação económica com o urbano e especialmente com a cidade de Lisboa, porque 

é que esta expansão urbanística e demográfica do litoral não ajudou a desenvolver e 

consolidar as actividades económicas tradicionais, as quais poderiam assumir um papel 

importante de subsidiariedade em relação aos centros urbanos, produzindo e fornecendo os 

víveres que estes necessitariam? 

A resposta fundamentada a esta questão carece provavelmente de estudos aprofundados de 

muitas disciplinas, por fazer ou divulgar; mas uma aproximação à questão afigura-se essencial 

para ajudar a completar o esboço que se tem vindo a delinear. 

 

Frei Nicolao de Oliveira, depois de gabar o clima, os ares, as águas, da “villa de Cascaes, 

[que,] sendo a vltima do mundo da parte do Occidente, na qual parece que quis a natureza 

ajuntar tudo o bom, que ha do Oriente té a mesma villa” (350), diz que “a vizinhança desta 

Cidade de Lisboa a faz muy prouida de toda a sorte de mantimentos, & a da Serra de Sintra 

& Collares de toda a sorte de fruitas, assi de caroço, & piuide, & de espinho, como de toda a 

fruita de leite, perdizes, coelhos, galinhas e frangãos, & leitões, & de toda a mais caça, que 

nas outras partes ha; tendo muito & bom vinho, azeite pouco, & estremado trigo, & cevada, 

inda que pouco” (351). 

 

Na reconstituição de um quadro económico da vila de Cascais e seu concelho, o que desta 

descrição ressalta, para o século XVII, é uma relação de dependência de Lisboa, da qual 

provêem mantimentos e de Sintra e Colares que a fornecem de víveres. Neste caso, qual o 

papel do Termo? A ajuizar pelo texto, este produziria bom vinho; já quanto a azeite, trigo e 

cevada as produções ficariam aquém das necessidades de consumo? 

O Padre Manuel Marçal da Silveira, na resposta aos “Interrogatórios” (352) que lhe foram 

remetidos, em 1758, pelo Cardeal Patriarca por ordem do rei, na rubrica sobre quais sejam os 
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frutos da terra, responde que “os frutos que os moradores colhem, em abundancia, saõ trigos, 

e cevadas, e tudo grado, e em tanta perfeição que vale mais hum alqueire de trigo, ou cevada 

de Cascais no substancial que dous de outras terras, e ahinda do Alem Tejo. Ha taõbem hum 

grande lucro nas frutas de espinho, limão, e laranja, que seleva para o Norte”. Sugere ainda 

a venda rendosa a ingleses, destas produções, a partir de quintas do Termo. Acrescenta: “Não 

tem menor rendimento os seus vinhos que todos são selectos chegando muntas vezes a 

conservarse o vinho seis annos na sua nativa perfeiçaõ” (353). 

 

A produção de cereais e vinho aparece sempre referida, a par de outras culturas sem expressão 

numérica continuada. 

Não se pode, no entanto, perder de vista que os recursos deste interior são fracos: 

correspondem à capacidade de uso de solos maioritariamente pobres, com um substracto 

calcário-margoso a que se junta a dificuldade da escassez natural da água. Excepção feita a 

algumas manchas na parte oriental do concelho, as quais dão continuação e remate aos ricos 

solos agrícolas de origem basáltica dos concelhos de Oeiras e Loures (354). 

Outra dificuldade, apontada por João Pedro Cabral (355), prende-se com a excessiva divisão 

da propriedade, que não permitiu a divulgação da mecanização em termos rentáveis. 

 

Embora a produção de trigo tenha atingido números significativos já na década de 1950 (356), 

a tendência depois foi para decair rapidamente, assim como as outras produções— doutros 

cereais —, como o centeio, a cevada, o milho e de leguminosas, a fava, o feijão, o grão-de-

bico e também a batata (357). 

  

No que à vinha diz respeito, (358), ainda era possível, em 1969, a Ferreira de Andrade, falar 

da produção do vinho da região demarcada de Carcavelos, embora refira que “nos primeiros 

anos deste século [século XX], ainda estavam em exploração a maior parte das vinhas, 

contudo, começou a fazer sentir-se a concorrência no mercado de vinhos do Porto de baixo 

preço e mesmo de vinhos com a designação de Carcavelos, mas produzidos com uvas e 

mostos de outras regiões, o que ocasionou uma redução da venda do verdadeiro vinho de 

Carcavelos” (359). Traçando o percurso das tentativas frustradas de recuperar a produção, 

tanto em quantidade como em qualidade (360), o autor acaba por culpar também o PUCS pela 

invasão da região demarcada pelas urbanizações, situação que seria permitida pelo Plano 

(361). 
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Os resultados do Inquérito Agrícola de 1953, de acordo com Carminda Cavaco, dão conta da 

existência de 694 explorações, situando-se nos escalões de pequena e média dimensão. “Mais 

de metade não ultrapassava 1 ha (54%) e 88% dispunham de área inferior a 5 ha” (362). 

“A difusão de adubos e da monda química, o progressivo emprego de tractores e ceifeiras- 

debulhadoras, que permitiram simplificar os trabalhos culturais, o abandono de alguns 

ramos antigos e a adopção de outros não foram suficientes para criar verdadeiras empresas 

agrícolas, modernas, autónomas e lucrativas, como confirmou, alguns anos depois, o 

Inquérito Agrícola de 1968” (363). 

 

Em 1969, a situação relatada por Ferreira de Andade é a seguinte: 

- Existência de organizações agrícolas: União Vinícola da Região de Carcavelos; Grémio da 

Lavoura de Cascais e cooperativas anexas: Cooperativa Agrícola de Cascais e Cooperativa 

Agrícola dos Produtores de Leite de Cascais (364). 

- Existência de setecentas explorações agrícolas, “das quais 63% de conta própria e 37% de 

arrendamento, parceria ou mistas” (365). O autor não indica a proveniência da informação, a 

qual parece referir-se a 1953, já que os resultados do Inquérito Agrícola de 1968, mostram 

resultados diversos: “Foram então computadas 200 explorações com menos de 20 ha (460 

ha) e 5 explorações de 20 ha e mais (249,5 ha)” (366). 

Acresce que só 12,5% dos produtores se dedicavam exclusivamente à agricultura; as 

produções, inserindo-se no tradicional da zona, eram em grande percentagem destinadas a 

autoconsumo (367).  

Ferreira de Andrade acreditava que das explorações ainda existentes, “muitas ainda serão 

atingidas pela urbanização que se continua a estender em torno das povoações” (368), mas 

manifesta a esperança de que, justamente o grande aumento da população possa assegurar o 

consumo de “certas produções até aqui inexistentes ou desprezadas por pouco rentáveis” 

(369). Estas esperanças não se concretizaram e o raciocínio vem ao encontro da pergunta atrás 

formulada. 

 

Ainda que nos vales das ribeiras, com terrenos de aluvião mais férteis, fosse possível o cultivo 

de produtos hortícolas tradicionais, capazes de abastecer o mercado local ou concelhio, a 

verdade é que a nova estrutura de emprego foi tornando a hipótese de contratação de trabalho 

rural cada vez mais difícil, pelos custos atingidos e face à fuga para a construção civil (370). 

Por outro lado, o antigo sistema de arrendamento é agora obsoleto, uma vez que os 

proprietários absentistas, herdeiros por vezes em grande número, já nem sequer são 
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conhecidos (371). A uma propriedade tradicionalmente muito retalhada, juntam-se as 

consequências da poluição das ribeiras e os efeitos nefastos da urbanização das margens 

(372). Pode talvez afirmar-se que a agricultura a tempo parcial (373), que Carlos Branquinho 

Monteiro ainda encontrou no início dos anos de 1980, já praticamente não existe. 

 

- Da tradicional pastorícia às vacas urbanas 

 

Dando ainda continuação a uma actividade tradicional na região já assinalada, (374), “nas 

vastas extensões de charneca continuou a desenvolver-se o pastoreio de gado miúdo, cujos 

efectivos se mantiveram numerosos por toda a primeira metade [do século XX], apesar da 

tendência geral regressiva: 6741 ovinos e 525 caprinos no concelho em 1934; 3592 e 917 em 

1972. Por freguesias, destacam-se Alcabideche e S. Domingos de Rana” (375). 

 

Quanto à criação de gado bovino, sobretudo para produção de leite, embora Carminda Cavaco 

refira que se desenvolveu a partir de 1948 com a constituição da Cooperativa Agrícola dos 

Produtores de Leite de Cascais, adiantando que os seus efeitos depressa se apagaram, a 

verdade é que em toda a área de influência de S. Domingos de Rana, de Rebelva a Tires, e de 

Rana a Sassoeiros, a importância da criação das turinas (376) deixou marcas na memória 

(377) e na própria arquitectura; Cascais consta da lista de concelhos limítrofes de Lisboa por 

onde se espalhava a produção de leite que abastecia a capital, em princípios do século XX 

(378). O que parece mais consentâneo com os testemunhos: a ideia transmitida é a de que, por 

um lado, quem não tivesse vacas, não tinha estatuto de proprietário; por outro, numa fase em 

que a pobre turina já tinha degenerado bastante em virtude dos cruzamentos e, para além de 

produzir leite, “dava estrume, crias, puxava a nora para milho e batata, prestava outros 

trabalhos teoricamente moderados e, depois disto tudo, ainda acabava no talho” (379), a 

posse de alguns animais constituía garantia de sobrevivência apesar das dificuldades 

económicas crescentes (380).   

 

Algumas vacarias persistiram até à década de 1970 e contaram também com a clientela que os 

novos moradores constituíam: as pessoas deslocavam-se para ir ao leite, ao Zambujal, ao 

Seminário da Torre da Aguilha... (381). Faziam assim parte da parcela da procura que 

adquiria o leite “às portas dos estábulos, [a um preço] muito superior ao preço oficial, 

convidando à fuga cooperativa e estatística de uma parcela significativa das pequenas 

ofertas” (382). 



 

II.2.2.9.b- Elementos de avaliação da produção agrícola. 1- Ocupação do espaço agrícola (1981). 2- 
Evolução de algumas produções agrícolas.  A situação, a partir de 1976 será de decréscimo continuado sem 
recuperação. 3- Evolução da produção e consumo de leite. Verifica-se um aumento exponencial do consumo e 
o decréscimo da produção. In CAVACO, Carminda - A Costa do Estoril: Esboço geográfico. 1ª Ed. Lisboa: 
Editorial Progresso Social e Democracia, SARL, 1983, p.49; p.54; p.54. 4- Uma cena de rua com vacas 
leiteiras em Sintra, mas comum a todos os concelhos dos arredores de Lisboa na primeira metade do século 
XX. In MONTOITO, Eugénio (Dir.) – Sintra... e suas gentes. Sintra: Câmara Municipal de Sintra, 2001, p. 26 

1 

2 

3 
4 
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O surto de instalações de aviários pelo interior, nos anos de 1960 (383), deve ter 

correspondido a um aumento de procura, pelos mercados do litoral, mas não houve 

continuidade. 

 

- Indústrias tradicionais e indústrias novas 

 

A exploração de pedreiras e a transformação da pedra, constituíam as principais actividades 

secundárias tradicionais do concelho de Cascais. Borges Barruncho assinala-as em 1873 com 

26 pedreiras que, desde 1868, tinham produzido cerca de 7324 carradas, numa área de 

exploração de 625 m2: “Cada carrada até Paço de Arcos custa mil réis, e d’alli para Lisboa, 

por mar, quatrocentos réis [...]” (384). 

Estas explorações, instaladas um pouco por todo o concelho, vão depois rarear, concentrando-

se na freguesia de Cascais as últimas explorações, até à década de 1980. 

 

A indústria de serração de pedra, extraída no concelho ou vinda de fora, vai absorver, a partir 

de 1960, a mão-de-obra especializada em cantaria. 

 

Os dados do Inquérito Industrial referente a 1959, ainda segundo Carminda Cavaco, dão 

conta de actividades nos “ramos da alimentação, com relevo para o fabrico de pão, produtos 

minerais não metálicos, produtos metálicos, construção de máquinas e material eléctrico e, 

principalmente, a construção civil, quaisquer que sejam os indicadores utilizados” (385).  

Trata-se de um concelho em posição de inferioridade quanto ao desenvolvimento industrial, 

quando confrontado com os concelhos limítrofes, o que é confirmado pelo Inquérito 

Industrial de 1964 e 1971. Neste último salienta-se o desenvolvimento das indústrias 

metálicas e eléctricas. A construção civil encontra-se sempre assinalada (386), com as 

indústrias a ela ligadas, serrações de madeira e carpintarias, bem como a exploração de 

materiais de construção. 

A proximidade do mercado de Lisboa favorece a implantação de indústrias alimentares; de 

mobiliário; malas; luvas e agulhas. Relacionadas com as possibilidades de escoamento para 

mercados externos através da capital, estão os produtos farmacêuticos, fios e malhas, artigos 

eléctricos e electrónica (387). 

 

Se as actividades do sector secundário tradicional sofreram grandes transformações, 

contribuindo para alterar profundamente as estruturas sócio-profissionais de toda a zona em 
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causa (e também na região de Lisboa), o surto da actividade comercial, como parte da 

terciarização ainda em curso, assinala a tendência para que o concelho de Cascais se defina 

sobretudo como um centro de consumo.  

 

- Lisboa, Cascais e os novos subúrbios 

 

“Um dia, fui além do Estoril, a um lugar chamado Parede, que fica ali perto. É de menos 

luxo, mas também muito limpo. Foi lá que eu encontrei uma casa pequenina mas engraçada a 

valer. Se a visses! — A sua mão indicou o fim da congosta— Olha: pouco mais ou menos do 

tamanho daquela ali, da tia Luciana, mas, em vez de ser assim negra, era toda branquinha e 

com as janelas pintadas de verde. E, em volta, muitas plantas. Eu pensei logo que uma casita 

assim é que estava mesmo a calhar para nós” (388).  

 

A relação suburbana com a capital que o contexto territorial e económico saloio já antecipava, 

vai consolidar-se por via de 2 factores: Lisboa transforma-se em centro de emprego; as 

acessibilidades entretanto criadas, nomeadamente as que servem os concelhos limítrofes a 

poente— Oeiras e Cascais— e Sintra, a norte. 

Lisboa como centro de emprego torna-se acessível pelo transporte de massas, o que vai 

induzir o fluxo migratório a partir das províncias.  

 

“Nos últimos cem anos a população residente no concelho de Cascais mais do que duplicou: 

em 1864 computaram-se 6 775 habitantes e, em 1970, 92 630” (389). A autora talvez quisesse 

dizer decuplicou! 

S. Domingos de Rana e Oeiras são “freguesias que mais do que duplicaram a sua população 

no decénio 1960-70” (390). 

Os novos subúrbios que assim se formam, acabam por constituir uma situação mista e 

evolutiva de suburbanismo: em relação a Cascais, Oeiras e demais aglomerados mais 

importantes da linha, na medida em que se iam transformando em centros de emprego, fosse 

nas novas indústrias, serviços, hotelaria, comércio, ou, mais prosaicamente, no trabalho 

doméstico a dias, funcionando também como sucessor do trabalho das lavadeiras da época 

saloia (391). No entanto, Lisboa, pelo comboio, impunha-se como o principal destino dos 

novos habitantes, mesmo que as situações tenham evoluído.  

O aumento exponencial da população da Área de Lisboa desde 1890 (392), ficou a dever-se 

ao crescimento, desigual mas significativo, dos concelhos envolventes. No caso de Oeiras e  



                                       
 
 
 
 
 
 

II.2.2.9.c- Evolução da população nos concelhos a Oeste de Lisboa.  
1- Evolução da população por freguesias. Os gráficos são eloquentes . A tendência é para o aumento 
populacional em flecha. 2- Evolução da área urbanizada entre Parede e Paço de Arcos. A mancha urbanizada 
expande-se a partir dos centros até 1970. In CAVACO, Carminda - A Costa do Estoril: Esboço geográfico. 1ª 
Ed. Lisboa: Editorial Progresso Social e Democracia, SARL, 1983,  p.70; p.136 e 138 (montagem).  
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Cascais, nos trinta anos que decorrem entre 1911 e 1940, atingem, respectivamente, aumentos 

de 121% e 107% (393). 

“Nos arredores de Barcarena, Oeiras, Paço de Arcos, Carcavelos e S. Domingos de Rana, a 

evolução da população entre 1864 e 1890 é paralela à de Lisboa; entre 1890 e 1900, 

enquanto Lisboa aumenta de população, estas freguesias diminuem, devido à crise da 

filoxera, à redução da área de cultivo de cereais, aos muitos encargos impostos pela cultura 

arvense” (394). O brusco aumento verificado a seguir é devido à construção da “linha férrea 

do Estoril” (395). O período correspondente à Primeira Grande Guerra e o que se lhe segue, 

com o surto terrível da pneumónica, afectam negativamente a demografia em todo o país, mas 

marcam a época a partir da qual o crescimento e a transformação dos concelhos de Cascais e 

Oeiras se vai fazer sem interrupção, a ritmos desiguais nas diferentes áreas e “em função da 

proximidade e da atracção da capital” (396). 

 

Raquel Soeiro de Brito vê o desenvolvimento dos concelhos da região como extensões da 

cidade, para oeste, no caso de Oeiras e Cascais, e explica o grau de “acompanhamento” 

urbano e integração na cidade, não só pela proximidade de Lisboa, mas sobretudo pelas 

melhores comunicações. Assim, aqueles dois concelhos terão beneficiado do facto de “pela 

primeira vez em Portugal se electrificar uma linha de caminho-de-ferro (e com grande 

antecipação a qualquer outra)” (397). É assim que “todas as localidades marginais, embora 

sem simultaneidade, cedo constituíram prolongamentos de Lisboa” (398). É a ausência dos 

mesmos meios de comunicação que vai manter o carácter rural de Loures até muito mais tarde 

(399). 

“Pela década de cinquenta, os lugares no interior viviam ainda uma vida rural não mais de 

autoconsumo, mas virada para as necessidades crescentes da cidade, na qual a produção de 

leite era a principal fonte de receita, e ensaiavam as primeiras cooperativas de produtores, 

associadas para a distribuição de leite e fabrico de manteiga e queijo e sua 

comercialização.” (400). 

 

Mas Lisboa cresce, não só à custa da explosão demográfica dos arredores, como também esse 

crescimento é feito “à custa da população vinda de fora” (401). 

Os censos revelam que os naturais da cidade não atingem 50% da população de 1911 a 1940, 

acrescendo a constatação de saldos fisiológicos negativos em anos sucessivos. 

“O decénio de 50-60 revela pela primeira vez uma ausência de afluxo para o núcleo da 

cidade” (402) e, embora coincidindo com “o surto brutal de emigraçãodo país”, corresponde 
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ao período em que se inicia a ocupação do interior dos concelhos de Cascais e Oeiras— de 

notar que muita gente, vinda da província, ainda fazia um pequeno estágio na cidade, vivendo 

algum tempo em quartos alugados ou partes de casa, antes de encontrar o caminho que, de 

comboio, os havia de levar aos arrabaldes geralmente clandestinos, no cumprimento de um 

sonho, mas, em primeira mão, pelo problema económico posto pelos custos das rendas de 

casa: “as pessoas sujeitam-se a todos os incómodos dos transportes, precários e dispendiosos, 

para encontrar rendas de casa mais modestas” (403). 

A partir de 1960 Lisboa vai ter tendência para perder habitantes, enquanto os concelhos 

próximos vão registar, em 1970, um aumento de 48 0/00 (404). 

 

 

Assim, quando, na segunda metade da década de 1950, os primeiros migrantes se aventuraram 

no interior do concelho de Cascais, verificaram que, apesar da proximidade relativa de todos 

os centros urbanos importantes, a paisagem e a vida eram exclusivamente rurais. Porque as 

estradas, os caminhos e as povoações eram praticamente os mesmos, pelo menos desde o 

século  XIX.  

Caminhos de terra batida e macadame irreconhecível; estradas primitivas de pavimentos 

degradados asseguravam, de forma precária, as ligações, que para estes novos suburbanitas 

eram importantes, do interior às estações do comboio e por este a Lisboa, onde a maioria 

trabalhava. 

É uma paisagem, física e também humana marcada, por uma cada vez mais ambígua 

diversidade, mas sobretudo pelos contrastes e assimetrias:  

Ao moderno e eficiente comboio eléctrico, e à estrada marginal, correspondem, no interior, 

uma rede de estradas e caminhos quase exclusivamente rurais; ao cosmopolitismo e selecção 

social da ocupação e uso do território de grande parte do litoral, opõe-se a massa de 

trabalhadores e pequenos funcionários que vêm, no interior, juntar-se à população saloia; à 

eclética arquitectura de veraneio, que combina revivalismos e modernismos, num contexto 

que já é de planeamento e urbanização, corresponde, no interior, o retalhar da propiedade 

rural em loteamentos, na sua maior parte clandestinos e a construção, a ritmos variáveis, de 

habitações (às vezes elementares), implantadas no meio de nada, de início sem água, energia 

ou qualquer outra infraestrutura (hoje considerada básica). 

É natural que a consciência deste interior prime pela ausência ou pelo esquematismo, nas 

monografias, artigos e outras referências ao território do concelho de Cascais.  

 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.9.d- Evolução da naturalidade das populações dos concelhos de Cascais e Oeiras 
1- Naturalidade das populações concelhias. A tendência, de 1890 a 1960, foi a do aumento populacional dos 
concelhos à custa de migrantes de outras proveniências e naturalidades. 2- Naturalidade das populações das 
freguesias do concelho de Cascais (em percentagem). In CAVACO, Carminda - A Costa do Estoril: Esboço 
geográfico. 1ª Ed. Lisboa: Editorial Progresso Social e Democracia, SARL, 1983, p.96; p.97.  
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Tendo sido a vila a primeira no país a beneficiar da energia eléctrica, em 1878 (405), é só nos 

finais de 1990 que bairros clandestinos dos anos de 1960 - 1970, vêem as suas ruas finalmente 

delineadas, servidas de infraestruturas e pavimentadas. 

 

Em síntese, diremos que, para acompanhar as origens e evolução do povoamento, foram 

considerados, para algumas épocas e aspectos, os concelhos de Cascais e Oeiras, face à sua 

contiguidade. 

No que se refere à pré-história, assinala-se, no Paleolítico, a antiguidade da presença humana 

nos dois concelhos, como parte do complexo basáltico de Lisboa, eventualmente a mais 

recuada no tempo, em território português. 

A partir do Neolítico, assiste-se a uma ocupação continuada do território, incidindo por vezes 

num mesmo local com épocas de abandono intercaladas, como é o caso de Leceia, num 

esporão calcário sobre o vale da Ribeira de Barcarena. Registam-se também os avanços 

tecnológicos na agricultura e o advento de uma economia incipiente baseada na acumulação 

de excedentes. 

Uma preferência pela situação de meia encosta virada a sul, perto de uma linha de água, pode 

ser o indício de um padrão que vai persistir na história do povoamento. 

No final do Calcolítico e após um período de conflitos em que Leceia é fortificada, os 

vestígios testemunham, não só a existência de estruturas urbanas importantes, como o modelo 

completo da vida rural e da actividade agrícola, com todos os componentes que hão-de 

manter-se na região, atestando além disso uma grande abertura aos contactos económicos. A 

Idade do Bronze e a Idade do Ferro continuam a assinalar a continuidade da produção 

cerealífera. Assiste-se ainda a um alargamento territorial identificável com a Estremadura, de 

características atribuíveis a uma sociedade em desenvolvimento e que aproveita os seus 

excedentes para fomento de trocas com regiões tão longínquas como o mediterrâneo. Surgem 

os casais agrícolas, possíveis antecessores de um tipo de povoamento recorrente no território, 

podendo pôr-se a hipótese de algumas povoações terem surgido da agregação destes casais. 

 

Sob o domínio romano, Olisipo transforma-se num municipium, pertencente à província 

romana da Lusitânia e com um vasto território, que se estendia até à zona de Torres Vedras, 

entre o oceano e o rio Tejo. 

A romanização, liderada pela tribo Galéria, era pautada pelas regras gerais que vigoravam no 

império, factor de unidade do mesmo, mas tendo em conta os recursos naturais de cada região 

e processando-se num clima social marcado por fenómenos de aculturação. 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 

356 

A permanência actual, nos concelhos de Cascais e Oeiras, de muitos percursos concordantes 

com uma malha de centuriação do território e a localização, características e dimensões das 

villae romanas, atestadas pelos vestígios arqueológicos, remetem para uma estruturação que 

abarcava e unia uma grande área territorial, na dependência da cidade, mas contribuindo 

também para o seu engrandecimento e defesa.  

As villae, complexos agro - pecuários e também industriais de carácter próximo do 

latifundiário, ocupavam posições estratégicas de domínio das áreas envolventes e, 

eventualmente, funcionariam em rede, podendo comunicar facilmente entre elas.  

A villa romana de Freiria, na freguesia de S. Domingos de Rana, num local onde existiriam 

ocupações humanas, pelo menos, desde a Idade do Ferro, tem-se revelado, ao longo das 

investigações arqueológicas, desde o ano de 1985, um manancial de história para a 

caracterização do povoamento na região. Nomeadamente, as dimensões de celeiros e lagares, 

de vinho e azeite, parecem corresponder a uma centralização de grandes produções 

cerealíferas e à implementação da cultura da vinha e da oliveira, num reforço do carácter 

mediterrâneo vindo já de épocas anteriores. 

A exploração de pedreiras foi um recurso natural que os romanos não descuraram. 

A par de progressos na agricultura, ainda por estudar, a romanização introduziu processos 

construtivos, materiais e tecnologias que configuram elementos de arquitectura, planeamento 

e engenharia, num quadro de inovações civilizacionais cujo alcance também deve ser medido 

pelo fraco grau de desenvolvimento em que viviam as populações locais, mal saídas da Idade 

do Ferro.  

Tanto Freiria como as restantes villae postas a descoberto, indiciam, na domus, pelos 

elementos arquitectónicos e estruturas de bem-estar e lazer, a criação de um ambiente de casa 

de campo de proprietários urbanos. 

A aculturação das gentes encontra-se documentada pela onomástica e pelos aspectos 

religiosos, patenteando a adopção de divindades indígenas.  

É ainda possível que as povoações existentes se tenham mantido, uma vez que os romanos 

não parecem ter fundado nenhuma. 

Provavelmente pela primeira vez desde os primórdios da ocupação humana, o território da 

península de Lisboa surge como uma unidade e perceptível como tal: uma rede de caminhos 

rurais principais de traçado ortogonal, cruza as linhas de água em locais mais propícios, 

através de pontes de lajedo, facilitando e promovendo assim as comunicações e as trocas.  
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E porque se trata de uma civilização promotora de modelos, também as villae são constituídas 

de tal modo que a sua forma corresponda, não só a um esquema de funcionamento adaptado 

às circunstâncias, mas também a uma hierarquia social. 

 

Supõe-se, pelos indícios arqueológicos, que a área de influência de cada villa, assumida como 

centro de um pequeno latifúndio, era dedicada sobretudo à cultura extensiva de cereais, 

enquanto nalguns campos, onde as condições se mostrassem propícias, se cuidavam de 

vinhedos e olivais. As culturas eram sobretudo de sequeiro, mas uma especial atenção era 

dada às obras hidráulicas necessárias a prover de água a villa, com a sua área balnear, os seus 

jardins e animais. De resto, a implantação das construções era projectada com todo o cuidado, 

de acordo com as prescrições dos melhores especialistas romanos... 

Explorações de pedreiras, produções industriais de vinho, azeite, garum, tinturaria e materiais 

de construção, desenvolviam-se no perímetro das instalaçoes ou eram geridas a partir de cada 

villa, correspondendo a um ambiente de trabalho que envolvia um grande número de escravos 

e trabalhadores livres estimulando actividades de auto-subsistência, como a tecelagem, a 

costura, a cerâmica e outros mesteres.  

É possível que o pequeno porto fluvial de Paço de Arcos sirvisse para o escoamento de 

produtos do interior para Olisipo e também para as viagens frequentes dos senhores ao centro 

urbano e administrativo, onde negociavam e se divertiam. 

  

De acordo com as conclusões da Arqueologia, as consequências do declínio e queda do 

Império Romano, identificam-se, a partir do século V, com uma perda gradual da qualidade 

dos artefactos, da construção à cerâmica. As villae empobreceram e foram abandonadas ou 

remodeladas. O clima de instabilidade levava à construção de silos, hábito que perdurará na 

Idade Média. Os casais agrícolas, estabelecidos à volta das antigas villae, passam a ser a 

unidade económica mais viável.  

Entretanto, o domínio suevo e visigótico, dando alguma continuidade às estruturas 

administrativas e de civilização romana, introduz uma nova unidade política— a diocese. 

 

Os Muçulmanos, que chegaram à Península Ibérica no século VIII, com intenções de 

conquista, facilmente se terão apoderado de um território no qual ainda predominava o vazio 

de poder provocado pelo desmantelamento do Império Romano.  

O território do al - Garb - al - Andaluz, de fronteiras incertas, face às oscilações da sorte da 

guerra de conquista e reconquista, entre os muçulmanos e cristãos vindos do norte, foi fixado, 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 

358 

no século IX, a sul do Mondego, com uma administração não centralizada, mas que inclui 

algumas unidades administrativas e cidades importantes. 

 O domínio muçulmano evoluiu entre períodos de florescimento e instabilidade provocada, 

não só pelo clima permanente de conflito com os conquistadores cristãos, mas também pelas 

lutas internas que deslocavam os centros de poder de uma cidade para outra e remoldavam 

politicamente o território, sem, no entanto, afectarem a sua organização geral. 

Enquanto eram mantidas as unidades administrativas e as redes de estradas e caminhos 

herdadas do período romano, o al - Garb - al - Andaluz integrava-se numa importante 

actividade comercial e civilizacional estruturante do território, no sentido oriente-ocidente, 

embora nunca se tenha perdido a ligação comercial com o norte cristão. 

A delimitação do Andaluz transmite a possibilidade lógica da persistência de uma 

configuração horizontal do território, praticamente perpendicular àquela que veio a resultar do 

traçado das fronteiras nacionais. 

A civilização árabe, eminentemente urbana, joga com a dicotomia cidade-campo, resgatando 

este último através da poesia: através dela, o campo já não é o lugar inóspito, do trabalho 

escravo e conquistado, a duras penas, ao imenso e escaladante deserto. Na poesia árabe de 

pendor trovadoresco, os jardins e a presença dá gua são a principais inspirações, embora 

também se fale de cebolas e abóboras...É que, paradoxalmente, é esta civilização de cidades 

que vem trazer uma lista de novas culturas, produzidos a par das que dão continuidade à 

vocação mediterrânea, bem como inovações técnicas na agricultura que perduraram em uso, 

inalterados, até ao século XX. É a presença de bem cuidadas e irrigadas hortas que compõe 

uma nova imagem do território. 

A tradição de convivência e partilha pacífica de espaços, tanto rurais como urbanos, deu 

origem à ocupação continuada das construções, tornando-se difícil distinguir as diferentes 

intervenções ou influências.  

Al - Usbuna é, neste período, uma grande cidade no contexto geográfico do sul, marcado por 

uma ocupação concentrada em aglomerados importantes—cidades e aldeias. Deriva a palavra 

aldeia da designação dada a um aglomerado populacional que se concentrava à volta de uma 

casa senhorial.  

A propriedade do solo, nas mãos de uma classe importante de proprietários rurais, que, na sua 

maioria viviam na cidade, insere-se na continuidade do esquema fundiário romano; preparava 

e antecipava o regime feudal cristão. No entanto, é possível que a formação da pequena 

propriedade tenha origem na entrega de parcelas de cultivo e pastagens a camponeses livres, 
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como arrendatários, que, com o decorrer do tempo, acabassem por adquirir, de alguma forma, 

a plena propriedade.  

 

Reconhecem-se, nas descrições das paisagens saloias do princípio do século XX, os mesmos 

elementos de origem ou influência árabe— o moinho, a casa, a aldeia, a nora, a azenha, a 

horta, o pomar, o arado...— mas também se imagina um mesmo ambiente: os cheiros, os sons, 

as canções, o pulsar da vida, num renovar de gerações sucessivas unidas por gestos, pelas 

crenças, superstições e preconceitos, mas igualmente responsáveis por um saber, por uma 

cultura. 

Com a civilização muçulmana, o desenho do território, que os romanos tinham estruturado 

com as suas redes de circulação e grandes unidades agrícolas, não terá sofrido muitas 

mudanças: apenas se enriqueceu, com os novos elementos que acrescentam o verde de hortas 

e pomares nos vales, junto a linhas de água onde se instalam azenhas, cuja actividade é 

complementada por moinhos que pontuam desde essa altura, os cimos dos montes. Nos 

povoados de meia encosta, aumentados, brilha mais a alvura da cal.   

 

 No século XII, a província de Portugal, na dependência política do Reino de Leão, era um 

feudo, cuja posse continuada dentro da mesma família, preparava a eclosão de uma 

autonomia. 

A formação do reino, a partir do Condado Portucalense, territórios e cidades entretanto 

conquistados aos muçulmanos (de entre as quais Lisboa e Santarém assumem um papel 

decisivo), por desígnio de Afonso Henriques, acontece num contexto claramente feudal, que 

vai perdurar ainda pelas dinastias seguintes. 

Contrariamente ao norte, onde as condições de maior estabilidade, beneficiando do surto 

demográfico a partir do século XI e um povoamento disperso mas intenso, tinham fixado as 

populações à terra, o sul, onde se incluía a península de Lisboa, manter-se-ia como espaço de 

fronteira, mais difícil de colonizar.  

A outorga de novos forais e a fundação de povoações, atestam a revitalização demográfica e 

económica que acompanhou o logo processo da Reconquista, também ele inclusivo de 

populações muçulmanas, tanto de campos como de cidades, mesmo que, a prazo, fossem 

obrigadas a reconstituir-se nos subúrbios. Na administração municipal pontifica a organização 

funcional pré-existente, contribuindo para a continuidade social e comunitária. 

A estrutura da propriedade, num enquadramento feudal, decorreu de vários factores, entre os 

quais ressaltam os direitos da coroa, sobre grande parte das terras conquistadas e controlo do 
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sistema de impostos e administração, bem como a posse de muitos meios de produção; 

Ordens Militares, outras ordens religiosas e muitos nobres, por benefícios, receberam dos 

monarcas grandes áreas territoriais. 

É ainda neste contexto de carácter feudal que Cascais surge como vila, em 1364-1370, por via 

da sua separação de Sintra, ao Termo da qual pertencia e por doação régia a Gomes Lourenço 

do Avelar, sendo nessa altura que também lhe é atribuído um Termo, o qual coincide grosso 

modo com os actuais limites concelhios (exceptuando o Reguengo de Oeiras).  

No entanto, Cascais nunca logrou o engrandecimento que esta autonomia parecia poder 

proporcionar. De início, a um interior economicamente estável, tradicionalmente estruturado 

pela exploração agrícola, correspondia um litoral marítimo inóspito e deserto, de onde as 

populações se afastavam, por falta de condições de sustento e pela ameaça da pirataria que o 

infestava. 

Mas Cascais, que vai desenvolver-se com base na actividade piscatória e portuária, tem, desde 

a sua elevação a vila, um destino de estreita dependência de Lisboa, a qual já anteriormente 

servia, escoando, através do seu porto, os produtos de Sintra e Colares, para além do próprio 

pescado. 

Com o aumento do comércio marítimo, sobretudo depois dos êxitos da expansão atlântica, 

Lisboa passa a ser um porto movimentado e a posição estratégica de Cascais fazem dela a 

primeira atalaia do Tejo, transformando-a em Praça de Armas. 

Entre os séculos XVI e XVIII, a vila sofre as vicissitudes próprias da sua condição, 

beneficiando, por um lado, de novas construções, militares, religiosas e civis, e sofrendo, por 

outro, as consequências de várias crises, das epidemias e saques, em clima de guerra, até ao 

fecho do seu porto às actividades alfandegárias, em favor do de Lisboa. 

De assinalar, a implementação de um plano de fortificações da costa, iniciado no período 

filipino e continuado depois da Restauração, como parte de uma linha defensiva que reforçava 

uma ligação terrestre, mas também simbólica, a Lisboa. 

 

Entretanto o interior, equilibradamente povoado, sobretudo com casais agrícolas e que parece 

ter mantido inalterado o seu ritmo agrário ao sabor das estações do ano, assiste a um surto de 

construção de capelas, algumas de peregrinação, consignando talvez a marcação de antigos 

lugares de culto e propiciando uma apropriação psicológica do território através das cíclicas 

romarias, na prossucução de uma unidade que o continua a relacionar com Sintra, como 

centro verdadeiramente saloio. 
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As actividades agrícolas, já tradicionais, são praticadas em pequenas parcelas, por certo 

resultantes da divisão progressiva de propriedades maiores, numa economia que seria 

sobretudo de subsistência. 

 

Em Cascais, embora as povoações e as igrejas das freguesias do interior tenham sofrido danos 

e vítimas, o terramoto de 1755 afectou sobretudo a vila. 

Os estragos causados nos bens imobiliários foram muito avultados. Ruiram igrejas, palácios, 

conventos e casario; muita gente morreu: uma profunda e duradoura crise demográfica e 

económica submergiram a vila num ambiente de grande marasmo, que algumas iniciativas 

rompiam a custo.  

 

O século XIX, que assinala o advento de uma nova era, teve, no país, um calendário de 

desaires, das invasões francesas às lutas liberais, passando pelo corte do comércio com o 

Brasil, a expulsão das ordens religiosas e a decadência geral das instituições. Vicissitudes que 

afectaram todos os sectores da vida nacional, tendo como agravante, em Cascais, a retirada, 

da cidadela, do Regimento de Infantaria 19. 

O novo paradigma dos tempos futuros emerge em Cascais na sequência  dos modernos meios 

de comunicação— o comboio, cuja linha é inaugurada em 1889, inserida num plano de 

modernização dos transportes no país e as estradas que facilitam os percursos para Sintra e 

Lisboa. É pela mão e influência da realeza e do seu séquito de nobres e aristocratas, aderentes 

à moda balnear vigente na Europa e agradados da vila e da costa, que os melhoramentos e o 

progresso vêm resgatar a vila da profunda decadência em que se encontrava. 

Mas como o movimento de procura das praias se fazia a partir de Lisboa e os meios de 

transporte eram escassos— não contemplavam ainda as massas— as praias mais frequentadas 

começaram por ser as de mais fácil acesso, correspondendo sempre a uma moda lançada pelas 

classes sociais superiores e seguida pelas mais baixas, num itinerário que começou em 

Pedrouços e, passando por Algés, vai parar a Cascais, para logo a seguir refluir para o Monte 

Estoril e Estoril, onde a moda se fixou por muitas décadas, dando origem, ali, a um turismo 

balnear à imagem europeia, se bem que à escala do país. 

 

Em consequência deste novo modelo de economia, baseado no turismo, as mudanças 

ocorridas no território transformaram radicalmente a paisagem do litoral.  

Onde pontificava a aridez, a desolação e o abandono, numa beira- mar pouco recomendável, 

porque estéril e insalubre, nascem e desenvolvem-se, a partir das primeiras décadas do século 
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XX, assentamentos urbanos, na  dependência de antigos aglomerados, ou constituindo-se 

como urbanizações autónomas, fazendo nascer novas povoações. 

Esfusiantes palacetes e chalets, com os seus jardins exóticos, pontuam a paisagem, fazem as 

delícias dos passeantes de domingo e dão a medida do desenvolvimento. 

Mas as suas variadas e originais formas, possível manicómio de prédios, onde nunca faltam 

minaretes e zimbórios, dão sobretudo a medida do sonho suburbano, da fantasia e da 

liberdade de expressão. Foi também o sonho e a utopia que desenharam o que o Estoril pode 

manter de interessante, do ponto de vista da paisagem. 

 

Enquanto o litoral do concelho de Cascais assim se transformava, de acordo com todos os 

índícios, o interior mantinha-se inalterado, numa fixação, de contornos anacrónicos, à 

economia da terra, a um modo de vida herdado de muitas gerações, habitando uma paisagem 

imutável, em pequenos aglomerados ou casais saloios perdidos na vastidão sem árvores, de 

searas ondulantes ao ritmo de alinhamentos paralelos de muros baixos de pedra solta, em 

sólidas casas caiadas, de alicerces medievais e rigorosa geometria, traçados por um modelo 

seguro e funcional. 

 

A importância, por vezes determinante, dos aspectos económicos, no evoluir das sociedades 

humanas, leva a ponderar os motivos que têm conduzido ao desaparecimento da identidade 

cultural saloia, vinculada a um modo de vida rural e a um território, remetendo-os também 

para a fraca capacidade de adaptação aos novos tempos que aquela sociedade demonstrou, 

nomeadamente a incipiente tentativa de modernização dos meios de produção agrícola. 

As transformações que afectaram os concelhos limítrofes de Lisboa, designadamente Cascais 

e Oeiras, surgem relacionadas com a implementação dos novos meios de transporte e vias de 

comunicação. Dir-se-ia que a extensão das transformações está na razão directa da 

velocidade, uma das grandes aquisições do século XX. Também as modas, difundidas mais 

rapidamente, vão induzir procuras, a que o mercado vai dar resposta. A expansão urbana do 

litoral surge como fenómeno que responde, numa primeira fase, à procura das praias, agora 

acessíveis pelos meios de transporte de massas. 

É pela economia que se mede a extensão das mudanças: logo a partir de 1900 e até 1970, a 

estrutura da população activa de Cascais, que progride em número, acusa a queda das 

actividades agrícolas, enquanto a indústria, sobretudo a da construção civil, duplica a 

quantidade de mão-de-obra e o terciário triplica o número de empregados. Trata-se do eclodir 

de  um novo paradigma de sociedade, urbanizada  até  à  exaustão e marcada  pela  subreptícia  



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

II.2.2.9.e- A Ocupação clandestina do território 
1- Áreas de localização dos principais bairros clandestinos da Região de Lisboa em 1976. In BRITO, Raquel 
Soeiro - Lisboa: Esboço Geográfico. Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 1976, III série. Nº 
82, p. 180. 2- Extensão clandestina de Tires, a partir de 1970. (Foto Amélia Cabrita, 2006). 3- Vista aérea dos 
limites do bairro das Coveiras, S.Domingos de Rana. Ainda visíveis os vestígios da caleira de alimentação à 
antiga azenha e terras de cultivo. In INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS. Microsoft Virtual Earth [em 
linha]. Redmond: Microsoft [citado em 28 de Abril de 2008 - 10:45]. Disponível em URL: 
http://live.maps.com. 4- Bairro clandestino Além das Vinhas entre S.Domingos de Rana e Tires. (Foto Amélia 
Cabrita,2006). 
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uniformização, em que não há lugar ao campo, à diversificação das actividades e à 

coexistência de modos de vida diferentes.  

 

Mas na década de 1950, o território que os migrantes dos campos longínquos— províncias de 

um Portugal que desperta para o século XX— encontram nos arredores da grande cidade, que 

demandam em busca de melhor vida, mas que não lhes oferece condições quanto à habitação, 

não difere daquele que trocaram pelo sonho da urbanidade. Embalados pelo encantamento do 

litoral florido e pelo fascínio do rápido comboio, julgam-se, na desolação do interior, 

pioneiros e construtores de uma nova cidade do futuro. O sonho individual que os conduz 

materializa a primeira transformação suburbana clandestina do território, que alinha as casas 

pelos limites do campo arado, mas é a um sonho traído que corresponde a ocupação posterior, 

legal e especulativa do mesmo, rasgado que foi pelo traçado, agressivo e cego, da Auto-

estrada. 

  

As bases legais que configuram estas realidades são veiculadas pelo Plano de Urbanização da 

Costa do Sol, a partir de 1948 e mais tarde pelo PDM de Cascais, publicado em 1997. 

Enquanto o primeiro contribuiu para a eclosão do fenómeno da expansão clandestina, já que 

não admitia a expansão dos aglomerados do interior e para a extinção das mais importantes 

áreas de produção do vinho de Carcavelos, a vigência do segundo veio provocar a 

especulação imobiliária e o desregramento na ocupação do território, rasgado a esmo por vias 

rápidas alternativas (que não resolvem os problemas de circulação, talvez porque se circula 

demais). 

A inter-dependência da capital é uma constante da história dos concelhos da região de Lisboa.  

A criação de vacas-leiteiras, para produção de leite que se destinava ao consumo citadino, 

desde os primórdios do século XX, contribuía para a economia do interior, assumindo a sua 

posse, inclusivamente, um papel importante no estatuto social dos lavradores e na subsistência 

das famílias.  

É quando Lisboa se transforma num centro de emprego ao nível nacional, que se assiste ao 

fenómeno da migração massiva para a cidade, provocando um grande aumento da população, 

sobretudo nos arredores, onde a maioria se instala; o seu crescimento e proximidade, vão, por 

outro lado, induzir a instalação de indústrias de materiais de consumo nos concelhos 

limítrofes, que se tornam também centros de emprego, transformando-se em extensões 

suburbanas da cidade, onde a população continua a aumentar, enquanto Lisboa vai ter 

tendência para perder habitantes. 
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2.3- Conclusões 

 

A freguesia de S. Domingos de Rana, nos limites a nascente do concelho de Cascais, tem, 

com o território de Oeiras, não só uma fronteira extensa, mas também um passado histórico 

comum, facto que se toma como motivo suficiente para incluir elementos de geografia física e 

humana do concelho de Oeiras, sempre que, através deles, se possa entender melhor que não 

são as divisões administrativas que determinam as unidades culturais e de paisagem. 

As condicionantes naturais surgem como suporte físico dos assentamentos humanos, como 

factores e base de recursos de modos de vida, os quais acabam por influenciar as mesmas 

condicionantes, no processo de construção do território. 

O clima, marcado pela presença de elementos determinantes, o oceano Atlântico e a Serra de 

Sintra, é globalmente temperado, de características mediterrâneas, facto que terá influenciado 

grandemente o povoamento precoce e continuado do território, embora a ocupação humana 

mais recuada date de épocas de mutações climáticas importantes, em que as condições 

atmosféricas e no solo, não seriam tão propícias. Algumas estações arqueológicas dessa época 

situam-se na área em estudo, nomeadamente a de Cabecinho, em Tires, e Serigado.  

O relevo, subsidiário dos aspectos que se prendem com a geologia-litologia, com a rede 

hidrográfica e o regime pluvial, compõe um conjunto cuja dinâmica resulta da inter-

dependência de todos os factores e da mútua influência. 

Do ponto de vista do relevo, os dois concelhos são constituídos por elementos planálticos – 

retalhos planos cortados pelo entalhe da rede hidrográfica e apresentando-se, no seu conjunto, 

como um vasto anfiteatro que desce suavemente até perto da linha de costa (exceptuando a 

área de Cascais na influência da Serra de Sintra). 

A constituição geológica do subsolo e a natureza das rochas que o compõem são 

determinantes de muitos aspectos da morfologia do terreno e da aptidão dos solos. 

Os fenómenos que estão na origem dessas rochas, são aqui de diversas naturezas, desde os 

sedimentares aos vulcânicos e tectónicos. Enquanto em Oeiras, como parte do Complexo 

Vulcânico de Lisboa, predominam as rochas que deram origem a solos basálticos— barros 

castanhos— de grande aptidão agrícola (principalmente cereais), na zona da freguesia de S. 

Domingos de Rana é o calcário o principal constituinte do subsolo, associado a solos mais 

pobres, pardos e vermelhos, mas igualmente aptos para a cultura arvense. 

O declínio e apagamento da agricultura, em ambos os concelhos, substituída pela expansão 

urbana, faz-se à custa de solos que foram considerados os melhores do país. 
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A rede hidrográfica, associada ao relevo, tem, no território em apreço, uma presença muito 

marcante, cortando-o, em linhas quase paralelas, de norte a sul.  

Trata-se de uma rede com características resultantes da natureza do solo, da ocorrência de 

fenómenos tectónicos— aproveitando falhas norte-sul para se encaixar— e de regimes de 

pluviosidade que lhes asseguraram competência para escavar, no calcário, vales profundos. 

Os fundos planos e as praias junto à foz, devem-se a períodos sucessivos de abaixamento e 

subida do nível do mar, com depósitos de sedimentos a cotas superiores aos antigos leitos. 

Uma excessiva artificialização da costa veio alterar a respectiva configuração. Também o 

encanamento, obstrução, falta de cuidado e manutenção de linhas de água podem tornar-se 

criminosos em caso de cheias. 

As espécies mediterrâneas prevalecem no abundante elenco florístico da zona e o que resta de 

coberto vegetal, sobretudo os carrascais, indiciam a existência de bosques primitivos de 

carvalhos. 

   

Do ponto de vista do povoamento, o facto de os concelhos de Cascais e Oeiras se inscreverem 

entre os lugares mais antigos do país onde se assinala a presença humana, vem corroborar o 

interesse em procurar encontrar, através do conhecimento de uma pré-história e história já tão 

extensas, uma chave de leitura para um território tão longamente humanizado. 

A partir do Neolítico e no decorrer de toda a Pré-história assinalada, apesar da complexidade 

e problemas de investigação que cada período acarreta para a arqueologia e que aqui se 

salvaguardam com o respeito devido, algumas constantes, que indiciam continuidades, foram 

sendo destacadas. 

De entre os elementos que interessam ao presente contexto, contam-se: 

- A verificação de uma notável continuidade no povoamento do território, ao longo das várias 

épocas. 

- A incidência nas actividades agrícolas, incluindo evoluções técnicas que são antecessoras 

directas das que na época histórica serviram o trabalho no campo, bem como a fixação nas 

mesmas culturas cerealíferas. 

- A criação de animais, compondo desde logo um modo de vida rural em cuja continuidade se 

reconhecem os mesmos elementos. 

- O desenvolvimento de sistemas de trocas com base nos excedentes e uma grande abertura 

aos contactos económicos externos, antecipando sobretudo a influência mediterrânea. 

- As tendências pacíficas parecem constituir outra característica das gentes, que há-de 

prevalecer. 
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- Surgem, a partir da Idade do Bronze, os casais agrícolas e os assentamentos humanos 

encontram-se de preferência perto das linhas de água e situados a meia encosta, o que parece 

indicar uma matriz de povoamento que depois vai repetir-se na história. Coloca-se aqui como 

possível que algumas das povoações ainda existentes possam ter tido tão remotas origens. 

- Assinala-se também um alargamento destas características ao território da Estremadura, 

configurando já uma unidade que a história virá confirmar. 

 

Apesar deste quadro de predisposição ao futuro, é uma população sem estrutura civilizacional 

e que não se organiza contra os invasores (talvez porque não os encara como tal), que os 

romanos vêm encontrar nesta finisterra. 

Olisipo começa aqui a sua história como cidade: municipium cujo território é quase tão 

extenso quanto a área de influência das características assinaladas a partir do Bronze Final e 

dentro do qual se hão-de mais tarde desenhar os contornos da identidade cultural saloia. 

A romanização, que foi pautada pela disciplina dimanada de Roma, pelas regras e modelos, 

aplicados a todos os sectores da vida social e administrativa, forneceu aos autóctones todos os 

meios de civilização de que passaram a usufruir daí em diante, mas integrando sabiamente os 

seus próprios modos de ser e sobretudo de acreditar. Esta precoce capacidade de síntese pode 

ter transportado até hoje crenças antigas e o dom de perscrutar a essência das coisas através da 

religião que a actualidade já não consegue entender.  

 

O território, que se supõe até aqui fracamente marcado por percursos essenciais e com poucos 

referenciais— nem castros haveria— vai passar a ser percorrido nos vários sentidos e 

utilizado de forma estruturada, pela malha limite da centuriação romana, matriz de percursos 

principais e secundários utilizados até hoje (acumulando com todos os que se fizeram depois). 

As villae, que pontuavam o território e seriam uma referência na paisagem, eram grandes 

conjuntos construídos, de exploração agrícola, de cariz familiar, tal como o casal, mas com 

uma outra escala, que permitiria, no caso de Freiria, a gestão dos excedentes, tanto próprios, 

como da zona envolvente. Um reforço das características mediterrâneas é dado pela produção 

de vinho e azeite. 

A villa romana constituía-se como um centro de vida económica e social na dependência de 

Lisboa, anunciando desde logo o carácter suburbano dos arredores, mas revelou também, na 

história do povoamento, o seu carácter sintagmático, podendo talvez assinalar-se como um 

factor de descontinuidade, na medida em que, na sua maior parte, foram abandonadas na 
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sequência do desmantelamento das estruturas de suporte do Império, delas restando depois, 

não mais do que alguns vestígios superficiais.  

 

A época de transição que acompanha o declínio do império romano terá tido alguma 

influência na região, uma vez declarada a falência do sistema económico que as villae 

estruturavam. Parecem então ter prevalecido e multiplicado os casais agrícolas, que, 

proliferando nas imediações da antiga sede, dela reproduziam o esquema de funcionamento, 

dividindo, eventualmente, entre si, as parcelas da grande propriedade devoluta. Tires e Polima 

podem ter-se formado ou desenvolvido deste modo. 

Entretanto, degrada-se o saber fazer, que afectou concerteza os aspectos relacionados com a 

construção. Mas enquanto gradualmente se perde o contacto com os modelos da civilização 

romana e se degradam os processos e meios de produção, talvez se tenha começado nesta 

altura a construir sínteses entre um saber mais antigo e a integração do adquirido, das 

novidades, por reinterpretação, num entretecer que se vai fixando em cultura com o decorrer 

da História. 

Pode talvez dizer-se, em relação à civilização islâmica, que se fixa na região durante quase 

cinco séculos, que os vestígios são constituídos pelas próprias gentes, fixando hábitos, 

linguagem, toponímia e quiçá maneiras de ser, de estar, de se relacionar, enfim, modos de 

vida e aspectos de cultura que a tradição e as condições de isolamento, transportaram até 

meados do século XX. 

O período muçulmano, não isento de conflitos e insegurança, parece corresponder, num 

cenário de continuidades profícuas— a estrutura administrativa romana; a utilização da rede 

de comunicações já implantada no território; as culturas mediterrâneas— a um 

enriquecimento civilizacional que se terá desenvolvido em clima de abertura às novidades, 

tolerância (religiosa e de costumes?) e partilha de espaços. 

Também o desenvolvimento horizontal do território do al-Garb-al-Andaluz, facilitando o 

comércio e trocas no sentido do oriente (e também continental), não preconizava o acentuar 

do carácter periférico que as fronteiras de Portugal depois fixaram. 

A paisagem, mais profundamente humanizada, surge modelada pelo jogo dos opostos 

delineado para resgatar a terra à insustentabilidade do deserto: calor e luz, fresco e sombra; 

secura e aridez, humidade e verde...nas hortas, água e pomares, frutas e verduras, a projecção 

do paraíso. Pátios definidos por muros altos protegem o espaço exterior das habitações, 

providenciando intimidade e sombra. 
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Os espaços urbanos organizam-se em função de uma hierarquia de usos, baseados também na 

oposição público-privado, estabelecendo toda uma escala intermédia. 

Sintra, que não tinha atraído os romanos, vai transformar-se, com os muçulmanos, num centro 

importante— Sintara, para o qual vai convergir continuadamente o interior rural, numa 

unidade identitária cultural que toma a designação de saloia. 

 

Em contexto de Reconquista, é num regime de características feudais que vão criar-se as 

condições que dão origem à emergência de um reino, o de Portugal, pela mão de Afonso 

Henriques.  

Povoar o sul passava, em primeiro lugar, por não deixar que se despovoasse, porque os 

conquistadores cristãos traziam pouco mais que a bravura e a ambição. Portanto, a 

continuidade do povoamento foi maioritariamente assegurada pelas populações locais, entre 

as quais se encontravam muçulmanos e moçárabes e pela manutenção da organização 

funcional administrativa.  

A propriedade, que poderia já estar dividida, volta a ser constituída em grandes áreas, 

concedidas pelo rei sobretudo às Ordens Religiosas. No entanto, na Península de Lisboa, que 

não foi assim partilhada, a tendencial divisão da propriedade pode ter prosseguido, fixando 

depois uma estrutura muito própria, de terrenos alongados e paralelos. 

A autonomia de Cascais em relação a Sintra, surge num contexto feudal e corresponde ao 

interesse crescente da defesa de Lisboa, cada vez mais procurada como porto da rota do 

Atlântico. Vila sobretudo piscatória, transformada e desenvolvendo-se a partir do século XIV 

como Praça de Armas e porto intermédio, é-lhe atribuído um Termo, economicamente estável, 

povoado, auto-suficiente, cujo destino parece ignorar e que vai continuar saloio, quer dizer, 

virado para terra, deslocando-se no sentido do centro rural, Sintra. 

Cascais nunca logrou ser mais do que uma vila na dependência de Lisboa, com uma economia 

centrada na pesca e nos proventos como porto, que já anteriormente servia o escoamento dos 

produtos de Sintra e Colares para a capital e outros destinos comerciais. 

 O seu enquadramento territorial funcional é, na realidade, a extensão de costa no sentido da 

cidade, pontuado militarmente por uma linha de fortes, construídos a partir do século XVII. 

 Marcada por crises sucessivas, de consequências demográficas difíceis de ultrapassar, é o 

terramoto de 1755 que lhe dita a fase de decadência mais profunda, da qual só vem a ser 

resgatada pela moda balnear, em finais de oitocentos, principalmente se considerarmos que a 

implementação da linha-férrea e do comboio, bem como de todos os outros benefícios dos 

meios de comunicação, se ficou a dever à procura das praias. 
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As transformações, que afectam, não só a vila, que se anima de palacetes, chalets e vida 

social, mas também a paisagem do litoral, que passa de inóspito e deserto a urbanizado, com a 

criação de novas povoações, chegam só nos anos de 1950 ao interior. Vêm pela via de uma 

outra procura: a da habitação, que os novos migrantes não encontram na capital, geradora de 

empregos mas não das restantes condições para acolher a mão-de-obra das províncias. 

As facilidades de transporte e comunicação, bem como a permissividade da ocupação 

clandestina do território, transformaram o interior num subúrbio de Lisboa, que evoluiu no 

sentido de um apagamento quase completo das suas anteriores características identitárias 

saloias. Os traços que ainda persistem, podem contribuir para  a leitura da estruturação 

cultural do território, como resultado de uma longa inhabitação, em harmonia com os 

elementos naturais e na continuidade de uma cultura sedimentada por séculos de tradições que 

mantinham a sua essência. 

São os traços desta cultura no território e na arquitectura, que se procuram identificar e 

interpretar no capítulo seguinte. 
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Notas a II.2.2- O povoamento do interior do concelho de Cascais- modelos e evolução  da 
ocupação do território 
 
 
1- ABREU, Alexandre Cancela de; CORREIA, Teresa Pinto; OLIVEIRA, Rosário- Grupos de Unidades de 
Paisagem: K ( Maciços calcários da Estremadura) a Q (Terras do Sado). In Contributos para a identificação 
e caracterização da paisagem em Portugal Continental. Lisboa: DGOTDU; Lisboa: Universidade de Évora, 2004. 
Vol.IV, p. 64 
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Badajoz. 
125- MARQUES, ref 43, p. 34 
126- MARQUES, ref 43, p. 35 
127- MARQUES, ref 43, p. 37 
- CORTESÃO, Jaime- Os Factores democráticos na formação de Portugal. Obras Completas. Vol.I. Lisboa: 
Portugália, 1964, p. 39. cit. por MARQUES, ref 43, p. 35: referência ao realce que Jaime Cortesão dá à 
importância desta estrada sul-norte para o surto e desenvolvimento de novos povoados e de uma vida económica 
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complementar. Ter-se-á dado, por intermédio desta espinha dorsal, a atlantização do povoamento e marcado a 
unificação no sentido meridiano. 
128- MARQUES, ref 43, p. 51 
129- MARQUES, ref 43, p. 37 
130- COELHO, ref 108, p. 21 
131- COELHO, ref 104, p. 261: A Seara, poema de Iliade (Cádi) (1083-1138) 
132- COELHO, ref 108, p.20 
- PETRUCCIOLI, Attilio- Dar-al-Islam. Liège: Pierre Mardaga, 1990, p.66: “L'écrivain consigne dans les 

pages d'un livre l' image littéraire d'un paysage, image cueillie du haut de la tour de la forteresse et, du 

belvédère, le citadin pose un regard satisfait sur 'sa' campagne, source de richesse et de nourriture. La 

campagne fertile, encadrée entre les murs des maisons de la ville, est une entité abstraite, nourricière e 

enrichissante. Elle ne stimule pas l' inspiration du poète, si l'on fait exception, peut-être, de la poesie 

andalouse.”  
133- RUBIERA MATA, María de jesús- Ibn Muqãna de Alcabideche. 2ª Ed. Cascais: Associação Cultural de 
Cascais, 1996, p. 28-29. O poeta, de grande e justa fama, terá frequentado a corte do último califa omíada de 
Córdova (1027-1031), a quem dedicou poemas. Continuou depois pelos reinos de taifa da época, compondo 
casidas, forma poética de panegírico aos senhores, até acabar por vir refugiar-se na sua terra natal, a partir de 
1047. 
134- COELHO, ref 104, p. 21 
135- COELHO, ref 104, p. 21 
136- COELHO, ref 104, p. 20 
137- COELHO, ref 104, p. 20 
138- COELHO, ref 104, p. 21 
139- COELHO, ref 108, p. 19: “Ibn Sara de Santarém no Poema da Serra Nevada: No vosso país pode 

menosprezar-se a oração e beber o vinho proibido/ a fim de nos refugiarmos no fogo dos tormentos/ mais 

clemente e doce que a Serra Nevada.” 
140- COELHO, ref 108, p. 19 
141-CATARINO, ref 124, p. 37 
142- CATARINO, ref 124, p. 35 
143- CATARINO, ref 124, p. 34 
144- CATARINO, ref 124, p. 35: Tomando como exemplo a cidade de Córdova, “a conquista islâmica não foi 

pautada de razias e destruição urbana, mas simde partilha de espaço.Partilharam-se os cemitérios, situados nos 

subúrbios da cidade, já que os muçulmanos, como os romanos, não tinham o hábito de sepultar os seus mortos 

no interior dos espaços urbanos. Partilharam-se os edifícios religiosos, transformando-se a principal igreja em 

mesquita-catedral”. Os palácios da cidade e as villae abandonadas fora da cidade, são ocupadas pelos novos 
senhores. 
145- CATARINO, ref 124, p. 37 
146- CATARINO, ref 124, p. 37 
- CATARINO, ref 124, p. 45: Elementos estruturantes do urbanismo das almedinas: Um alcácer, sede do 
governo regional; uma alcáçova, centro político, administrativo e judicial; uma mesquita principal ou aljama, 
para além das mesquitas de bairro; uma medina ou cidade amuralhada com os bairros residenciais; um ou mais 
banhos públicos, o hammãn; os mercados, zocos e alcaçarias; os arrabaldes, onde se desenvolvem actividades 
económicas; uma certa densidade demográfica e um território sob a sua jurisdição. 
147- MARQUES, ref 43, p. 94 
148- MARQUES, ref 43, p. 96 
149- MARQUES, ref 43, p. 97 
-COELHO, ref 104, p. 54 
150- MARQUES, ref 43, p. 97 
151- MARQUES, ref 43, p. 97 
152- MARQUES, ref 43, p. 98 
153- COELHO, ref 104, p. 79-80 
154- COELHO, ref 104, p. 80 
155- MARQUES, ref 43, p. 99 
156- MARQUES, ref 43, p. 99 
157- ENCARNAÇÃO, ref 54, p. 211 
158- MARQUES, A.H. de Oliveira- Para a história de Cascais na Idade Média.In Arquivo de Cascais. 
Boletim Cultural do Município, 1987, Nº 6, p. 18 
159- DIAS, Rodrigo- A Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal. Oeiras. 1ª Ed. Oeiras: C.M.O., 1987, p. 
39- 57: o autor estabelece a relação entre o núcleo recreativo da quinta e as funções agrícolas a ela vinculadas. 
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- DIAS, Rodrigo - A Paisagem e o Património Rural em Convívio com o Desenvolvimento Urbano In VI 
Encontro de História Local do Concelho de Oeiras, História, Espaço e Património Rural. Oeiras: Câmara 
Municipal de Oeiras, 2005, p. 77-83  
- CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal ou da 
originalidade e desaires desta arte. 1ª Ed. Lisboa: Círculo de Leitores, 1990, p. 258: numa descrição da nobre 
quinta de Pintéus, em Belas, inclui a lista de estruturas e produções, como parte integrante da propriedade, não 
sendo necessáriamente anexas. Da maior parte, tem o usufruto das “pensões e foros”. 

- SERRÃO, Filomena - As Quintas de Oeiras no Século XVIII - Espaço de Recreio e Espaço de Lavoura In 
VI Encontro de História Local do Concelho de Oeiras, História, Espaço e Património Rural. Actas. Oeiras: 
C.M.O., 2005, p. 185-190 
- STOOP, Anne de- Quintas e Palácios nos Arredores de Lisboa. Trad. de Ana Castel – Branco e Maria 
Madalena de Azevedo Santos. Lisboa: Livraria Civilização Editora, 1999: “A maior parte destas residências são 

integradas num domínio agrícola, rodeado de muros: uma ‘quinta’, palavra que engloba assim, a herdade, a 

casa e os jardins”. 
160- CAETANO, Maria Teresa- Colares. Sintra: CMS, 2000 
161- MARQUES, ref 43, p. 99 
162- Definição de aldeia, tal como se entende no presente contexto: Pequeno ou médio aglomerado habitacional 
com um ou mais locais centrais de representação comunitária, sendo que algumas se transformaram em sedes de 
freguesias abrangendo nesse caso um território determinadoo, com outras aldeias e estando por sua vez 
dependente do concelho. 

163- MARQUES, ref 43, p. 99 
164- MARQUES, ref 43, p. 99  
165- MARQUES, ref 43, p. 100 
166- MARQUES, ref 43, p. 100 
167- MARQUES, ref 158, p. 25-26 
168- PEREIRA, Paulo- Lugares Mágicos de Portugal: Cabos do Mundo e Finisterras. 1ª Ed. Vol. V. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 2005, p. 13: O território extremo-ocidental da Península é marcado por cabos e 
promontórios, incluídos nas narrativas geográficas da antiguidade, da autoria de Rufus Festo Avieno, Estrabão, 
Pomponius Mela. Por via de tradições mais antigas e na sua continuidade, estes cabos de mundo e finisterras 
adquirem estatutos de locais sagrados.  
169- PEREIRA, Paulo- Lugares Mágicos de Portugal: Arquitecturas Sagradas. 1ª Ed. Vol. II. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 2005, p. 34-37 
170- COELHO, ref 104, p. 95 
171- COELHO, ref 104, p. 78 
172- CARDOSO, ref 3, p. 24 
- RODRIGUES, Severino; CABRAL, João- Silos medievais de Caparide. Arquivo de Cascais. Boletim 
Cultural do Município, 1999, Nº 9, p.63-73 
173- CARDOSO, Guilherme; CABRAL, João Pedro- Povoamento e arquitectura popular na freguesia de 
Cascais. 1ª Ed. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais, 2004, p.22 
174- CARDOSO, ref 173, p. 22: Casa torreada como tipologia definida por Nuno Teotónio Pereira (Arquitectura 
Popular em Portugal) e José Manuel Fernandes (Arquitectura vernácula da Região Saloia) 
175- CARDOSO, ref 173, p. 22 
176- CARDOSO, et al – Sondagens de emergência no concelho de Cascais. Al-madan. Almada: Centro de 
Arqueologia de Almada, Outubro de 2000, II série, nº 9, p.9 
177- Ver Cap. II.1.1 
178- COELHO, ref 104, p. 25 
179- COELHO, ref 104, p. 25 
180- MARQUES, ref 43, p. 100: As grandes unidades eram as terrae, às vezes também provinciae, cujo governo 
era confiado a um conde ou dux. Unidades mais pequenas eram também terrae ou territoria. O território de 
Portucale toma o nome Portugal no dialecto local. 
181- MARQUES, ref 43, p. 48 
- DICIONÁRIO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL, Dir. Joel Serrão. Porto: Iniciativas Editoriais, (ca. 1976), p. 
228-229: Feudalismo em Portugal- o autor, Torquato de Sousa Soares, diz que a conclusão de que em Portugal 
não existiu regime feudal, é corroborada por vários autores, de Alexandre Herculano a Paulo Merêa. Estabelece 
uma distinção entre feudo e senhorio, reconhecendo embora a ligação entre os dois conceitos. O que distinguiria 
o regime feudal seria o “serviço militar vinculado ao benefício”. As relações de protecção aproximam o senhorio 
do feudo.  
182- MARQUES, ref 43, p. 59: O autor discorda da corrente de historiadores que defende não ter havido 
feudalismo em Portugal. Efectivamente, não se poderá aplicar o modelo do feudalismo francês, mas considerar 
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que “as estruturas feudais derivaram essencialmente das estruturas económicas romanas e que, onde quer que o 

o império romano exerceu influência, o feudalismo resultou como consequência lógica” 
183- MARQUES, ref 43, p. 59 
184- MARQUES, ref 43, p. 61 
185- MARQUES, ref 43, p. 65 
186- MARQUES, ref 43, p. 66-67 
187- MARQUES, ref 43, p. 67 
188- MARQUES, ref 43, p. 48 
189- MARQUES, ref 43, p. 75 
190- MARQUES, ref 43, p. 114 
191- MARQUES, ref 43, p. 114 
192- MARQUES, ref 43, p. 116: a palavra presúria deriva de prendere e era prática comum, aceite como forma 
lrgítima de obter títulos de propriedade. “Tratava-se de uma simples ocupação de uma terra tida por vaga”, que 
podia ser praticada individualmente. Algumas operações de presúria eram dirigidas pelo rei, igreja ou nobres. 
Como originaram abusos e violência, tiveram de ser regulamentadas e acabaram por desaparecer. É possível que 
a maior parte das propridades alodiais (livres de encargos e ónus) do norte, tivessem aquela origem. 
193- MARQUES, ref 43, p. 117 
194- ANDRADE, Ferreira de- Monografia de Cascais. Cascais, C.M.C., 1969, p. 9-28: Carta de Vila de D. 
Pedro (1364) e Foral de D. Manuel (1514). Ambos os documentos reproduzem nos seus termos as condições da 
sujeição económica ao monarca, da parte da vila de Cascais. 
195- MARQUES, ref 43, p. 48 
- DICIONÁRIO, ref 181, p. 279: Foral- diploma concedido pelo rei ou senhor laico ou eclesiástico a 
determinada terra, contendo normas que disciplinavam as relações dos seus povoadores ou habitantes entre si e 
destes com a entidade outorgante. 
196- Foral de Sintra- 1154 
197- MARQUES, ref 158, p. 13-14 
198- SILVA, Raquel Henriques- Cascais. Lisboa: Editorial Presença, 1988. Colecção Cidades e Vilas de 
Portugal, p.13 
199- GÓIS, Damião de- Descrição da Cidade de Lisboa. Trad. Introd. e notas de José da Felicidade Alves. 2ª 
Ed.Lisboa: Livros Horizonte, 2001, p. 33-46 
200- OLIVEIRA, Frey Nicolao de- Livro das Grandezas de Lisboa. Lisboa: Na Impressão Régia, 1804 
201- ANDRADE, ref 194, p. 10 
202- MARQUES, ref 158, p. 16: A autonomia que a carta régia de D. Pedro (1364) consigna, virá a ser 
completada com a atribuição de um termo à vila de Cascais na doação da mesma a Gomes Lourenço de Avelar, 
em 1370; “integrou na realidade avila e o seu território num feudo”. 
203- MARQUES, ref 158, p.15: No século de trezentos, a aldeia de Cascais terá progredido. “A pesca produzia 

já receitas consideráveis, contribuindo, em grande parte, para o abastecimento de Lisboa” 
204- SILVA, ref 198, p. 16 
205- COELHO, ref 104, p. 69 
206- MARQUES, A. H. de Oliveira- Para a História do Concelho de Cascais na Idade Média. In Arquivo de 
Cascais. Boletim do Município, 1988, nº 7, p.38 
207- MARQUES, ref 206, p.38 
208- ANDRADE, Ref 194, p. 23 
- CAETANO, ref 160, p.33: A autora põe a hipótese de Colares se ter desenvolvido na Alta Idade Média como 

porto de Sintra, através da ribeira actual, então navegável, o Rio das Maçãs. O escoamento dos produtos de 
Sintra e Colares far-se-ia desta forma para Lisboa. O rio terá ficado assoreado na Idade Média. 
209- SILVA, ref 198, p. 32 
210- MARQUES, ref 206, p.41: Na carta de doação o monarca reserva para si o direito de apelo nos feitos 
crimes; a jurisdição sobre os marítimos; a liberdade de entrada e acção de corregedores; os direitos reais sobre 
dízimas de mercadorias transportadas em navios e em Cascais descarregadas e transaccionadas. 
211- SILVA, ref 198, p. 18: No decorrer do século XV a vila afirma-se como Praça de Armas, sobretudo depois 
que D. João II mandou edificar a Torre, junto ao mar, para “prevenir os ataques dos piratas e proteger o porto”. 
- BOIÇA, Manuel F.; BARROS, Maria de Fátima R.; RAMALHO, Margarida de Magalhães- As fortificações 
marítimas da costa de Cascais. 1ª Ed. Lisboa: Quetzal Editores, 2001, p. 27-36: Uma parte da estrutura da torre 
de Santo António de Cascais foi escavada no interior da Fortaleza de Nª Sª da Luz, tendo sido possível 
reconstituir o traçado da implantação inicial da torre, que coincide em grande parte com o desenho de Georgius 
Braun e Franciscus Hogenbergius, Civitates Orbis Terrarum, vol. I, 1572. “Mais do que defender o acesso a 

Lisboa— para isso existiam as naus-fortaleza fundeadas no meio do rio— estas torres serviam de posto de vigia 

e sobretudo protegiam os portos comerciais”. São levantadas na mesma época torres congéneres em Belém e 
Caparica. 
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- RAMALHO, Margarida Magalhães- Cascais em finais do século XVI: Duas plantas inéditas. In Arquivo de 
Cascais. Boletim Cultural do Município. 1990, nº 9, p. 75-85 
212- MARQUES, ref 158, p. 18 
213- MARQUES, ref 158, p. 20 
214- MARQUES, ref 158, p. 19: Durante os séculos de trezentos e quatrocentos, a vila vê-se envolvida em 
eventos importantes: Em Fevereiro ou Março de 1373, “durante a segunda guerra fernandina com Castela, 

Cascais foi conquistada pelo inimigo que a saqueou e porventura incendiou”; durante a terceira guerra, a armada 
castelhana esteve ao largo da baía, dificultando a navegação e atacando os navios portugueses. Durante a crise de 
1383-85, Cascais teve voz por D. Beatriz e só depois do levantamento do cerco de Lisboa é que adere à causa do 
Mestre de Avis. 
215- MARQUES, ref 158, p. 19 
216- SILVA, ref 198, p. 18 
217- SILVA, ref 198, p. 16 
- ANDRADE, Ref 201, p. 57: Regalias que vêm na sequência das concedidas pelas anteriores cartas régias e que 
denunciam a preocupação com o povoamento da vila: os homens do mar ficam isentos de embarcar nas galés e 
os moradores da Vila Nova do imposto do pão e do vinho. 
218- Ver figura II.1.3g 
219- GODINHO, Helena Campos; MACEDO, Silvana Costa; PEREIRA, Teresa Marçal- Levantamento do 
património do concelho de Cascais. 1975- Herança do Património Arquitectónico Europeu. In Arquivo de 
Cascais. Boletim Cultural do Município, 1990, nº 9, p. 142-150 
- MARQUES, ref 158, p.16: Por volta de 1362 ainda não havia igreja condigna para receber a imagem milagrosa 
de Nª Sª da Graça, encontrada nas redes de pescadores e que foi então levada para o mosteiro dos Eremitas de 
Santo Agostinho de Lisboa. 
220- TEIXEIRA, Carlos Andrade; CARDOSO, Guilherme; MIRANDA, Jorge- As duas igrejas de S. 
Domingos de Gusmão. Jornal da Costa do Sol, 27 de Setembro de 1984, p.12 
221-Ver II.1.3.2.3- Religião e superstições 
222- MARQUES, ref 158, p. 21: O clero e o rei estavam pouco representados como proprietários, quer da terra, 
mar ou meios de produção. Apesar disso, o rei detinha os direitos senhoriais sobre a pesca, as minas, as sisas e 
outros. 
223- MARQUES, ref 206, p. 38 
224- MARQUES, ref 206, p. 38 
225- DIAS, João José Alves- Cascais e o seu termo na primeira metade do século XVI - Aspectos 
demográficos. In Arquivo de Cascais. Boletim Cultural do Município,1987, nº 6, p. 67-71 
Referência do documento original, tal como o autor a apresenta: 1527, Cascais, Setembro, 19 
Inquirição acerca da população e termo da vila de Cascais realizada por Jorge Fernandes 
Lisboa, A. N. T. T., Núcleo Antigo, nº 293, fol. 57-58 v.º 
226- DIAS, ref 225, p. 68 
227- DIAS, ref 225, p. 69 
228- MARQUES, ref 206, p. 37: “Um documento de 1383 indicava sete vintenas no termo de Cascais, o que 

correspondia a uns 140 vizinhos, ou cerca de 700 pessoas numa área de 97 Km
2
. Era uma densidade de 7,2 

habitantes /Km
2
, a que havia ainda a somar a população da vila, porventura umas duzentas ou trezentas 

pessoas” 
229- ANDRADE, Ref 194, p. 58 
- CARDOSO, Guilherme; CABRAL, João- Cronologia da Época dos Descobrimentos. In Um olhar sobre 
Cascais através do seu Património III. Cascais: Associação Cultural de Cascais; Cascais: CMC, 1989, p.48 
230- CARDOSO, Ref 229, p. 49 
231- CARDOSO, Ref 229, p. 49 
232- BOIÇA, Ref 211 
233- ANDRADE, Ref 194, p. 59 
234- ANDRADE, Ferreira de- Cascais - Vila da Corte. Oito séculos de história. 1ª Ed. Cascais: CMC, 1964, p. 
245 
- ANDRADE, Ferreira- A vila de Cascais e o terramoto de 1755. 1ª Ed. Cascais: C.M.C., 1964, p. 58 
235- ANDRADE, Ref 201, p. 59 
236- ANDRADE, Ref 201, p. 59 
- Esta área coincidiria principalmente com a actual implantação da zona onde se encontra o Hotel Baía e a 
desactivada Lota de Cascais? 
237- ANDRADE, Ref 201, p. 59-60 
238- PINHO LEAL, Augusto Soares de Azevedo de- Portugal Antigo e Moderno: Diccionário Geographico, 
Estatístico, Chorographico [...] Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira e Companhia, 1874, p.145 
239- EXPOSIÇÃO: Cascais em 1755. Do terramoto à Reconstrução. Centro Cultural de Cascais. 2005 
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- TEIXEIRA, Carlos Andrade; CARDOSO, Guilherme; MIRANDA, Jorge – Registo Fotográfico da Freguesia 
de São Domingos de Rana e Alguns Apontamentos Histórico-Administrativos. 1ª Ed. São Domingos de 
Rana: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, 2003, p.166 
240- MARQUES, ref 43, p. 577-581: “Quatro anos de guerra haviam deixado o país em situação miserável”. 
Toda a vida económica, agricultura, comércio, indústria foram profundamente afectados. A norte as invasões 
devastaram o país. Tanto franceses com ingleses saquearam o que puderam, empobrecendo o património 
nacional. A situação política resultante também contribuiu para a profunda crise e ambiente de revolta, que havia 
de levar à rebelião. 
 241- MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal. 2ª Ed. Vol II, Lisboa: Palas Editores, 1976., p. 11-
21 
242- MARQUES, ref 241, p. 11-21 
243- MIRANDA, Jorge - A presença de Santo António no Concelho de Cascais. 2005, Arquivo de Cascais. 
Boletim Cultural do Município, Nº13, p. 29-32  
244- ANDRADE, Ref 234, p.260 
245- ANDRADE, Ref 234, p.260 
246- ANDRADE, Ref 201, p. 57 
- ANDRADE, Ref 234, p.167, nota: preocupações com o povoamento da vila de Cascais são já atestadas em 
1386, por uma determinação régia para que os vizinhos da Vila Nova não pagassem jugada sobre o pão e o 
vinho. 
247- ANDRADE, Ref 234, p.276-277 
248- BARRUNCHO, Pedro Lourenço de Seixas Borges- Apontamentos para a História da Villa e Concelho 
de Cascaes. Lisboa: Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, impressor da Casa Real, 1873. p. 143 
249- BARRUNCHO, ref 248, p.144 
250- ANDRADE, Ref 234, p.287, nota: Cólera de 1833, que produziu, também em Lisboa, para cima de 13 552 
mortes; cólera morbus asiática, em 1855-56, provocando, só em Lisboa, 3275 mortes. 
251- Paradigma: com o significado de norma e modelo, toma-se neste contexto como modelo-matriz de uma 
civilização. Modelo portanto estruturante, com elementos originais e novos, que o distinguem de uma situação 
anterior vigente. 
252- ANDRADE, Ref 201, p. 61 
253- ANDRADE, Ref 201, p. 61 
254- COLAÇO, Branca de Gonta; ARCHER, Maria- Memórias da Linha. Edição Fac-similada. Cascais: CMC; 
Oeiras: CMO, 1999, p. 17 
- MIRANDA, Jorge- Contributo para o estudo do impacte do caminho-de-ferro nos concelhos de Oeiras e 
Cascais. Versão policopiada. Comunicação apresentada no II Encontro de História Local do concelho de Oeiras, 
Oeiras, Novembro de 1994, p. 7: O autor refere o gosto que os habitantes de Lisboa manifestavam pelo usufruto 
do campo, para onde se deslocavam a partir de Maio e até Novembro. Isto porque a cidade, com uma acentuada 
aglomeração urbana, não contemplava espaços verdes no seu interior, até à instauração do Passeio Público. 
255- COLAÇO, Ref 254  
256- COLAÇO, Ref 254, p. 18 
257- SILVA, Raquel Henriques- Sobre a Arquitectura do Monte Estoril: 1880-1920. Arquivo de Cascais. 
Boletim Cultural do Município, 1984, nº 5, p.11 
- MIRANDA, Ref 254, p. 8 
258- MIRANDA, Ref 254, p. 11 
- ANTUNES, Ana Cristina; FERREIRA, Carlos Miguel; PEREIRA, Francisco Matta- De Cae Água a São 
Pedro do Estoril. 1ª Ed. Cascais: Edições Colibri; Cascais: CMC, 2005 
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