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ADEFESA DA CIDADE VELHA

No período Filipino (1580-1640) cres-
cem as ameaças marítimas sobre as
praças portuguesas e espanholas no
Atlântico. As riquezas que circulavam
neste espaço, vindas das Índias Oci-
dentais e Orientais atraíam os corsá-
rios de forma crescente. Os Franceses
tinham começado a tentar a sua sorte a
partir da década de trinta, surgindo
depois os Ingleses e Holandeses com
intensa acção de corso no último quar-
tel do século XVI. Os ataques de Drake
em 1582 e de outros aventureiros reve-
lam a fragilidade dos sistemas defen-
sivos portugueses e espanhóis. Com a
artilharia concentrada nas frentes ma-
rítimas, os recintos claudicavam pe-
rante os ataques feitos por envolvi-
mento. As frentes terrestres mostra-

vam-se totalmente vulneráveis. Dra-
ke utilizou esse recurso diversas ve-
zes, em ataques às possessões espa-
nholas e portuguesas nos dois lados do
Atlântico. Além de resolver este pro-
blema das frentes terrestres, o Período
Filipino introduz um novo conceito no
controlo das cidades marítimas. Assis-
te-se, tanto em Portugal como nas 
Ilhas Atlânticas, no Brasil, e nas Índias
Orientais e Ocidentais, à construção
de grandes recintos fortificados ribei-
rinhos. Destinados a funcionar como
grandes redutos defensivos, tinham
capacidade para resistir sozinhos
quando isolados e cercados. Eles po-
deriam sobreviver mesmo com as ci-
dades controladas  por forças contrá-
rias à Coroa. Os projectos dessas forta-
lezas atingiam uma dimensão pouco

comum. Tinham, por vezes, a própria
frente terrestre voltada de forma so-
branceira à cidade em que se inseriam.
Não eram mais fortalezas marítimas,
mas sim verdadeiras cidadelas, ca-
beças de um vasto sistema defensivo.
Os casos mais notáveis dessas fortale-
zas marítimas nos territórios portu-
gueses são Santiago  da Barra  em Via-
na do Castelo, S. Filipe em Setúbal, S.
João Baptista (S. Filipe) em  Angra do
Heroísmo, Forte do Pico, no Funchal e
Forte da Aguada, em Goa.  Todas elas
foram iniciadas no final do século XVI
por ordem de Filipe II de Espanha
(r.1556-1598), depois de ter sido acla-
mado, em 1580, rei de Portugal.
No caso da fortaleza de S. Filipe da Ri-
beira Grande, em Cabo Verde, terá si-
do João Nunes o responsável pela sua
execução, com projecto que tem sido
atribuído ao arquitecto Filipe Terzi.
Vê-se que a solução foi amadurecida
com o contributo dos capitães e da
amarga experiência dos ataques à cida-
de. Para além da fortaleza foram me-
lhorados os baluartes ou baterias de 
tiro preexistentes da Vigia, Ribeira 
e S. Brás. A cidade foi parcialmente
abraçada por muralhas que, partindo
da orla costeira marítima, rematavam
a nascente no forte de S. Filipe e a nor-
te na encosta da achada sobranceira ao
Forte de S. Lourenço. Observando o
terreno, vemos que só com uma con-
cepção original se poderia constituir
um sistema de defesa eficaz. Era es-
sencial impedir o ataque directo por
mar e evitar o cerco e assalto à cidade a
partir de terra. A configuração do ter-
reno era invulgar e só permitiria a ins-
talação de um sistema defensivo, mais
baseado no tiro dos pequenos fortes
destacados, do que numa barreira físi-
ca contínua. Esta é a chave do proble-
ma. A implantação da fortaleza, so-
branceira à Ribeira Grande, foi feita no
sítio mais favorável. Isto é facilmente
observável olhando o terreno local-
mente. Tinha a fortaleza no entanto
outras funções, para além de frente

AFortaleza Real de S. Filipe
“ (…) A implantação da fortaleza, sobranceira à cidade foi feita no sítio mais
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as pessoas em caso de conflito, embora, não tivesse condições para estadias

prolongadas. (…) ”

Porta da Cidade



terrestredo sistema defensivo e cabeça
militar do sistema. Ela poderia servir
de refúgio para as pessoas em caso de
conflito, embora, não tivesse con-
dições para estadias prolongadas. Era
limitada a capacidade de reserva de
água. Devido à dificuldade de escavar
o terreno rochoso, o fosso foi simplifi-
cado, bem como o próprio desenho do
sistema abaluartado. O projecto reflec-
te um traçado moderno de desenho
italiano. Os flancos dos meios baluar-
tes estão reduzidos ao mínimo, de-
nunciando uma clara intenção do uso
de fogos frontais como técnica domi-
nante. As cortinas são curtas e as
linhas de defesa razante reflectem es-
sa opção. O forte foi projectado base-
ando as suas dimensões no alcance do
mosquete. As dimensões exíguas das
fachadas reflectem esse critério de pre-

domínio da arma ligeira sobre a arti-
lharia. A técnica construtiva das pare-
des dos baluartes e cortinas era pouco
adequada conferindo insuficiente for-
taleza. Os muros foram construídos
com pedra e barro, certamente por não
haver cal em abundância. Isso enfra-
quecia a sua resistência ao impacto dos
projécteis da Artilharia. Os engenhei-
ros estavam certamente convictos de
que o forte só seria atacado por armas
ligeiras, dada a dificuldade de trans-
portar a artilharia dos navios para um
local de acesso tão difícil.

VULNERABILIDADES

ECONDICINANTES

Osistema estava avançado cem anos a
nível conceptual, ao assentar numa filo-
sofia de fortes destacados, mas o terre-
no da Ribeira Grande forçou a solução.
Ofacto dos fortes costeiros estarem em
parte isolados, criava uma situação
vulnerável de segurança e reabasteci-
mento, exigindo guarnições muito
treinadas e forças militares com mobi-
lidade, defendendo a retaguarda dos
fortes. Era uma autonomia que au-
mentava os riscos de insucesso na de-
fesa desses pequenos redutos costei-
ros. O clima insalubre era um factor 
extremamente negativo para a defesa

da cidade. Uma fortificação vale o que
valerem os seus defensores e a popu-
lação, muito diversa e mais voltada
para o trabalho no campo ou nos en-
genhos, não era gente feita às armas.
Os documentos coevos fazem enten-
der claramente esta falta de vocação
militar por parte da população. Mes-
mo quando foi constituída uma guar-
nição militar, esta não teve treino e
equipamento suficiente. Existiam no
final do século XVI, adstritos à Forta-
leza Real um condestável que recebia
30.000 reis por ano, três bombardeiros
com 20.000 reis, um porteiro com
12.000, um armeiro com 8.000 e seis fa-
cheiros com 16.000. Este número de
facheiros é um indicador claro que
havia provavelmente dois postos de
observação com turnos de oito horas,
ou mais provavelmente um único pos-
to com turno de seis horas, com trans-
lação nos tempos de vigia. Existia em
meados do século XVII um número
considerável de homens válidos que
constituíam a “guarnição militar”,
mas que estavam mal armados e mal
treinados. Aactividade militar não era
o seu dia-a-dia. A grande maioria era
de origem africana e não estava fami-
liarizada com armas de fogo. Tinha
treino de zagaia, arma que estava em
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Fortaleza vista do mar com a Sé em baixo

Baluarte da Poterna Planta da Fortaleza Real, ca. 1778
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clara desvantagem com o mosquete,
sempre que o combate ocorria em gru-
po ou em formações.
Acidade cresceu com um traçado e uma
malha urbana que foram condiciona-
dos mais pela configuração do terreno
do que por razões de carácter defensi-
vo. Há que ter a maior atenção às no-
vas condicionantes que se foram esta-
belecendo a partir do século XVI e que
no século seguinte já constituíam re-
gra. Era essencial garantir a razança 
e campos de tiro desimpedidos. Este
facto iria introduzir condicionantes
novas no desenvolvimento urbano. As
limitações à construção mais impor-
tantes no século XVII situavam-se a sul
da fortaleza de S. Filipe. Era indispen-
sável manter a observação e campos
de tiro livres encosta abaixo até junto
da Sé. Era necessário, além disso, con-
trolar o caminho de acesso à cidade,
evitando edificações ao longo do seu
traçado. A decadência da cidade de-
veu-se a um conjunto complexo de fac-
tores. Os problemas da defesa tiveram
importância relevante nesta decisão.
ACidade da Praia tinha à partida me-
lhores condições de defesa por ter nas-
cido em terreno mais favorável. Ade-
cadência da Cidade Velha permitiu
salvaguardar o essencial do seu siste-
ma defensivo e o seu carácter único. A
Fortaleza foi reabilitada por uma equi-
pa da Cooperação Espanhola em 1999
e o plano de Salvaguarda da Cidade
Velha entregue ao Arquitecto Siza
Vieira. Existe o propósito de candida-
tar a Cidade Velha a Património Mun-
dial. 

FRANCISCO SOUSA LOBO, 
Engenheiro Militar e Presidente da APAC

Porta da Fortaleza que ligava com a Cidade

Vale luxuriante entre a aridez das achadas

Plano da Fortaleza Real, ca. 1778
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