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O BRASÃO DA VILA DE CASCAIS 
 
TEMÁTICA 
Símbolos do poder local  
 
UNIDADE CURRICULAR 
O Município e as Freguesias de Cascais 
 
INTRODUÇÃO 
 
Símbolos como as bandeiras ou os brasões assumiram-se desde sempre como uma 
componente fundamental para a construção da identidade de um grupo, de uma 
família ou de uma comunidade. Em 1930 todos os municípios portugueses receberam 
orientações do Estado para a criação e adoção de um brasão próprio. Cascais não foi 
exceção, pelo que na sequência de comunicação recebida do Governo Civil de Lisboa 
se solicitaria um parecer à Associação dos Arqueólogos Portugueses para a 
constituição das armas do concelho. 
 
DESCRIÇÃO 
 
O brasão de Cascais foi criado por portaria de 15 de junho de 1934 e nele podemos 
encontrar uma simbologia heráldica que homenageia a atividade dos homens do mar 
através da representação de redes de pesca. Note-se que até então o estandarte 
oficial era apenas constituído pelo escudo nacional, rematado pelos dizeres “Câmara 
Municipal de Cascais”.  
 

 
O Brasão da Vila de Cascais 
Ver imagem no Flickr 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/39615713822/in/album-72157684935471403/
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O estudo para o brasão de Cascais foi elaborado pelo arqueólogo Afonso de Dornellas, 
em harmonia com a história, a situação geográfica e a atividade piscatória da vila, 
sendo descrito da seguinte forma: 
 
«De prata com um castelo de vermelho, aberto e iluminado de prata, sobre uns 
rochedos de negro, saindo de um ondado de prata e de verde. O ondado coberto de 
uma rede de ouro. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco com os dizeres 
Câmara Municipal de Cascais a negro. Bandeira vermelha. Cordões e borlas de prata e 
de vermelho. Lança e haste de ouro. Selo circular tendo ao centro as figuras das armas 
sem indicação dos esmaltes, tudo dentro de círculos concêntricos, com os dizeres 
“Câmara Municipal de Cascais”». 
 
O castelo representa a praça-forte, que impusera Cascais enquanto sentinela avançada 
de defesa da entrada do Tejo e, consequentemente, de Lisboa. Já o esmalte vermelho 
do castelo é a cor que heraldicamente significa vitória, ardis e guerras e representa 
ainda a vida, a alegria, o sangue e a força.  
 
Por sua vez, a prata do campo das armas demonstra humildade e riqueza, qualidades 
dos naturais da região. O negro dos rochedos representa a terra e significa firmeza e 
honestidade, qualidades que também sempre distinguiram os naturais de Cascais. 
Note-se que o ondado de prata e o verde são as cores indicadas para simbolizar o mar, 
tanto mais que heraldicamente o verde corresponde à água e significa esperança e fé.  
 
Finalmente, a rede representa a vida ativa dos cascalenses e o seu sustento, tendo a 
cor escolhida sido o ouro, que significa fortuna, poder e liberalidade. Refira-se, ainda, 
que o vermelho da bandeira teve por base a cor do castelo, o elemento principal das 
armas. A prata da coroa mural obedece à norma estabelecida para simbolizar as vilas. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Conhecer o brasão do município, identificando os seus elementos constituintes 
 
RECURSOS E ATIVIDADES 
 
Álbum O Brasão da vila de Cascais de Cascais em Imagens (Flickr) 
Visita ao Museu da Vila (por marcação) 
 
FICHA DE EXPLORAÇÃO 

1. Após leres o texto indica qual o significado das seguintes cores do Brasão:  

 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157684935471403
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Vermelho 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Prata  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Negro  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
2. Se a tua turma tivesse um brasão como seria? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA SABER MAIS 
 
ANDRADE, Ferreira de, ed. lit. - Brasão do concelho. In Monografia de Cascais. Cascais: 
Câmara Municipal, 1969. p. 41-42  
Consulte aqui a disponibilidade da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais  

 
CARVALHO, António; SANTOS, Conceição, ed. lit. - Brasão de armas. In A casa dos 
azulejos de Cascais. Cascais: Câmara Municipal, D.L. 2009. ISBN 978-972-637-200-4. p. 
270-283  
Consulte aqui a disponibilidade da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais  

 
 
 

http://www.cm-cascais.pt/pacweb3/SearchResultDetail.aspx?mfn=1164&DDB=BD1&pageformat=isbd
http://www.cm-cascais.pt/pacweb3/SearchResultDetail.aspx?mfn=77081&DDB=BD1&pageformat=isbd
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FICHAS RELACIONADAS 
 

 Autarquias Locais: génese, principais funções e modelo de organização 

 Os Paços do Concelho de Cascais 

 A Carta de Vila e a organização do concelho 

 Cascais, Fundação e organização de um concelho na Idade Média 
 


