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CASCAIS: AQUI NASCEU O DESPORTO EM PORTUGAL 
 
TEMÁTICA 
História do desporto em Cascais 
 
UNIDADE CURRICULAR 
Factos e momentos decisivos para a história de Cascais e/ou de Portugal 
 
INTRODUÇÃO 
 
A partir de 1870, Cascais transformou-se na rainha das praias portuguesas, mercê da 
distinção que lhe seria conferida pela Família Real ao converter a antiga casa do 
governador da Cidadela num palácio onde a Corte se passou a instalar em meados de 
setembro. A vila assumiu-se, desde então, como a capital do lazer em Portugal, no 
período do ano consagrado aos banhos de mar, alcançando protagonismo inusitado ao 
nível da introdução e promoção do desporto, numa época em que se começou a 
difundir a ideia de que a atividade física voluntária, surgida do desejo de 
entretenimento ao ar livre, promovia o vigor físico e mental.  
 
Inicialmente, poucos puderam abraçar este ideal, pois o sport exigia disponibilidade de 
tempo e desafogo económico, pelo que o sportsman se transformaria sobretudo num 
símbolo de prestígio e de supremacia social, resultante da importação de um novo 
hábito, divulgado pela ativa colónia inglesa residente em Lisboa e no Porto. Assim se 
assistiria ao desenvolvimento de modalidades como o rowing, o yachting, o lawn-
tennis e o football, depois apelidados de remo, vela, ténis e futebol, respetivamente. Já 
o rugby, o cricket e o water polo não alcançaram tanto sucesso entre os portugueses, 
que, para além do hipismo, do tiro, da esgrima e da natação, que há muito os 
cativavam, se lançariam, depois, na prática do atletismo, do ciclismo ou do 
automobilismo. 
 
DESCRIÇÃO 
 
A notícia mais antiga que se conhece a propósito da realização de uma regata de vela 
na baía de Cascais remonta a 1871. No ano seguinte já o Diário de Notícias anotava 
que «a muralha que corre desde a fortaleza até à praia [da Ribeira], mas sobretudo 
esta, estavam cobertas de espetadores de todas as condições, que se mexiam, 
agitavam e moviam, ávidos por saber a quem coube o vencimento; era surpreendente 
o efeito dessas ondas humanas que, à semelhança das naturais, tão próximas se 
formavam e descompunham como elas». Na enseda de Cascais, que se transformou no 
campo de regatas favorito dos portugueses, disputar-se-iam, desde então, as mais 
importantes provas, como a primeira regata internacional em águas portuguesas, no 
ano de 1898, ou a primeira regata oceânica, em 1902, tradição que ainda hoje se 
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mantém, como o atesta, por exemplo, a organização do Campeonato Mundial de 
Classes Olímpicas de Vela, em 2008, que antecedeu os Jogos Olímpicos de Pequim. 
 

 
Regata de bulb-keels. Cascais, 1902 
Ver imagem no Flickr. 
 

Cascais destacar-se-ia igualmente ao nível do ténis, que parece ter sido praticado pela 
primeira vez em Portugal por nacionais nos campos do Sporting Club, em 1882. Mercê 
do entusiasmo do Rei D. Carlos e da incansável atividade de Guilherme Pinto Basto, o 
primeiro campeão da modalidade, com múltiplas vitórias nos torneios organizados no 
clube, a “Parada” afirmou-se como a principal difusora deste desporto no nosso país, 
organizando os Campeonatos Internacionais de Portugal desde 1902. A modalidade 
viria também a revelar-se um importante aliado na promoção do Estoril como estação 
marítima, climatérica, termal e sportiva. Desta forma, a partir de 1933, o Estoril Parque 
Tennis foi palco das mais importantes competições nacionais e internacionais, estando 
na génese do Clube de Ténis do Estoril, inaugurado em 1945, onde ainda hoje se faz 
história, por meio da promoção do Millennium Estoril Open. 

 

 
Partida de ténis na Parada, c. 1900 
Ver imagem no Flickr. 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/36560513035/in/album-72157685509141554/
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/36198510582/in/album-72157685509141554/
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A Guilherme Pinto Basto se deveu igualmente a introdução do futebol em Portugal. Foi 
em 1888 que decorreu, também na “Parada”, aquela que é considerada a primeira 
exibição de futebol entre portugueses no nosso país. Apesar de o cavalheirismo que 
caraterizava os sportsman ter certamente imperado, a inexperiência dos jogadores e a 
má qualidade do terreno devem ter proporcionado aos assistentes uma competição 
peculiar… Este desporto popularizar-se-ia rapidamente, assistindo-se à criação de 
equipas um pouco por todo o concelho, com fortes ligações ao associativismo local, 
como sucedeu com o Grupo Dramático e Sportivo de Cascais, o Grupo Sportivo de 
Carcavelos ou o Parede Futebol Clube. 

 

 
Pioneiros do futebol português. Cascais, 1888 
Ver imagem no Flickr. 

 
Cascais associou-se, também, às primeiras provas da história do automobilismo, por 
meio da promoção de três gincanas na “Parada”. A primeira, realizada em 1904, reuniu 
onze concorrentes, sendo vencida por D. Afonso, irmão do Rei D. Carlos. No ano 
seguinte, estando a organização a cargo do Real Automóvel Club, contaria com 
dezasseis competidores, sendo o primeiro prémio entregue ao francês Albert 
Beauvalet. Já em 1909 se reuniram catorze concorrentes, cabendo a vitória a D. 
António Herédia. As competições seriam depois sobretudo promovidas no novo 
Estoril, encontrando o seu expoente máximo no Autódromo, onde de 1984 a 1996 se 
disputou o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. 

 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/9733285594/in/album-72157685509141554/
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Gincana automóvel. Cascais, 1904 
Ver imagem no Flickr. 

 

Para além da divulgação do remo e da natação, quase sempre em sintonia com as 
regatas de vela, Cascais foi igualmente pioneiro na promoção do polo aquático, aqui se 
disputando o primeiro jogo da modalidade em Portugal, em 1907. De acordo com a 
imprensa da época, a competição entre «praças do quartel de marinheiros» 
entusiasmou a assistência, pelo que «El-Rei e S. M. a Rainha […] não lhes regatearam 
palmas e bravos». O ciclismo teve também alguns momentos altos, como o atesta, por 
exemplo, a conquista da 1.ª Volta a Portugal em Bicicleta no ano de 1927, por António 
Augusto de Carvalho, do Grupo Sportivo de Carcavelos. Outras modalidades, como o 
tiro, o atletismo, o rugby, o hóquei em patins e até a esgrima, seriam promovidas por 
todo o concelho graças a dezenas de associações locais, sobretudo a partir de 1914, 
quando se deu início ao processo de vulgarização da prática desportiva. 

 
O hipismo constitui outra das modalidades mais simbólicas para a história do desporto 
em Cascais. Divulgou-se fundamentalmente a partir do Estoril, onde, em 1915 se 
promoveu o I Concurso Hípico Internacional. A Sociedade Propaganda de Cascais 
transferiu, mais tarde, esta tradição para Cascais, pelo que hoje em dia o Hipódromo 
Municipal Manuel Possolo organiza algumas das mais importantes provas 
internacionais, como é o caso do CSI 5* Longines Global Champions Tour.  

 
 
 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/38940657774/in/dateposted-friend/
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Destaque-se, por fim, o golfe, pois ainda que o Club de Golfe do Estoril apenas fosse 
fundado em 1948, este desporto já aí se praticava desde 1928, vindo, depois, a 
transformar-se num dos rendez-vous de Cascais. Os novos campos construídos na zona 
da Quinta da Marinha diversificariam, depois, a oferta de uma modalidade que tem 
trazido cada vez mais entusiastas até Cascais. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 
Compreender as razões do pioneirismo de Cascais na introdução do desporto em 
Portugal. 
Identificar os desportos que pela primeira vez foram praticados em Cascais. 
Conhecer o contributo de alguns dos pioneiros do desporto em Portugal. 

 
RECURSOS  
 
Álbum Cascais: Aqui nasceu o Desporto em Portugal de Cascais em Imagens (Flickr) 
Álbum 1888: Foi em Cascais que aconteceu o primeiro jogo de futebol entre 
portugueses! de Cascais em Imagens (Flickr) 
Álbum O ténis nasceu em Cascais de Cascais em Imagens (Flickr) 
Álbum Cascais na história da vela de Cascais em Imagens (Flickr) 
 
FICHA DE EXPLORAÇÃO 
 
1.Assinala as primeiras associações onde se começou a praticar o futebol: 

 
Grupo Desportivo Conceição da Abóboda   
 
Parede Futebol Clube 
 
Sporting Club de Cascais 
 
Grupo Sportivo de Carcavelos 
 
Clube Desportivo do Arneiro 
 
Grupo Dramático e Sportivo de Cascais 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157685509141554
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157672187243202
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157672187243202
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157684381953633
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157686897414396
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2. Em 1900 as senhoras jogavam ténis vestidas da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreve como o equipamento utilizado no ténis evoluiu até aos dias de hoje: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

PARA SABER MAIS 
 
Pesquisa por “Desporto” no Arquivo Histórico Digital 

DIAS, Marina Tavares [et al.] - Cascais: aqui nasceu o futebol em Portugal: 1888-1928. 
Cascais: Câmara Municipal; Lisboa: Quimera, D.L. 2004. 159 p. ISBN 972-637-124-4. 
ISBN 972-589-126-0 
Consulte aqui a disponibilidade da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais  

 
HENRIQUES, João Miguel - D. Carlos de Bragança: 1863-1908: instantes da vida de um 
rei em Cascais. Cascais: Câmara Municipal, 2008. 24 p. ISBN 978-972-637-177-9 
Consulte aqui a cópia pública da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais 

https://arquivodigital.cascais.pt/xarqweb/
http://www.cm-cascais.pt/pacweb3/SearchResultDetail.aspx?MFN=33218&DDB=BD1&pageformat=isbd
http://www.cm-cascais.pt/bibliotecadigital/98540/98540_item1/index.html
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_Da Riviera portuguesa à Costa do Sol: fundação, desenvolvimento e afirmação de uma 
estância turística: Cascais, 1850-1930. Lisboa: Colibri; Cascais: Câmara Municipal, 2011. 
316, [1] p. ISBN 978-989-689-072-8  
Consulte aqui a disponibilidade da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais  

 
HENRIQUES, João Miguel; BETTENCOURT, Olga; RAMIREZ, Teresa - História da vela em 
Cascais: da primeira regata à internacionalização. Lisboa: Inapa; Cascais: Câmara 
Municipal, 2007. 191 p. ISBN 978-972-797-152-7 
Consulte aqui a cópia pública da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais 

 
FICHAS RELACIONADAS 
 

 Cascais na história da Vela 

 O Ténis nasceu em Cascais 

 1888: foi em Cascais que aconteceu o primeiro jogo de Futebol entre portugueses! 

 D. Carlos em Cascais: cenas do quotidiano da família real portuguesa 

http://www.cm-cascais.pt/pacweb3/SearchResultDetail.aspx?MFN=86059&DDB=BD1&pageformat=isbd
http://www.cm-cascais.pt/bibliotecadigital/93775/

