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Resumo

Pretende-se abordar um tema pouco trabalhado, o papel dos cativos portugue-
ses de Alcácer Quibir no processo de fortificação de Fez e Larache levado a cabo 
durante o reinado de Almansur. Sublinha-se a importância da fronteira Norte 
de Marrocos, nomeadamente no eixo Larache Fez, como zona de contenção dos 
agentes de expansão no território: os reinos Ibéricos e otomanos via Argel. A 
fórmula encontrada para efectivar a defesa deste espaço crítico surgiu da pró-
pria experiência no confronto com os portugueses, entrincheirados em posições 
fortíssimas. Assim, entre 1579 e c.1603 foram construídos uma série de fortes 
em Larache e Fez, de traçado europeu, que sugerem o emprego dos arquitectos/
engenheiros militares e dos vários milhares trabalhadores especializados captu-
rados do dia 4 de Agosto de 1578.
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Abstract

It is intended to address an almost explored topic, the role of Portuguese cap-
tives of Alcácer Quibir in the process of fortification of Fez and Larache carried 
out during the reign of Almansur. The importance of the northern border of Mo-
rocco, namely in the Larache Fez axis, is highlighted as a containment zone for 
agents of expansion in the territory: the Iberian and Ottoman kingdoms (via Al-
giers). The formula found to effectively defend this critical space emerged from 
experience, namely in the confrontation with the Portuguese that mainly fought 
from very strong positions. Thus, between 1579 and c.1603, a series of forts were 
built in Larache and Fez in European fashion, suggesting the employment of 
military architects/engineers and the several thousand specialized workers cap-
tured on the Battle of Alcacer Quibir, fought on the 4th August 1578.
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Embrenhado – como é, aliás um hábito recorrente – na problemática 
militar portuguesa de finais do século XVI, um trabalho recente sobre o 
aparelho militar sádida transportou-me para a contra-margem, isto é, as 
influências militares exteriores ao Magrebe, nomeadamente otomanas e 
europeias. O livro de Nozhet-Elhâdi1 acabou por fixar a atenção noutro ob-
jecto de estudo ao qual há muito desejo dedicar alguma atenção, o “Borj 
nord de Fez”. Finalmente, a leitura do excelente artigo de Antonio Alma-
gro, permitiu tomar contacto com o projecto “Saadian Architecture” (HAR-
2014-53006-P. Estes trabalhos apontaram o título deste pequeno trabalho, 
preparado na sua versão inicial desde há algum tempo, e ao qual, agora, 
acrescento alguns dados que entretanto surgiram no âmbito do desenvol-
vimento do projecto “De re militari”2. Assim, este artigo mais não é que o 
lançamento de tópicos para uma futura investigação de maior fôlego.

1. Os sádidas, entre portugueses, espanhóis e otomanos

O primeiro quartel do século XVI, a expansão dos portugueses no 
Norte de África atingiu o seu zénite com a posse da maioria dos portos 
de mar. O principal potentado magrebino, o reino de Fez, apenas po-

1 NOZHET ELHÂDI, Histoire de la Dynastie Saadienne au Maroc (1511-1670).
2 Este texto foi elaborado no âmbito do projecto “De re militari: da escrita da guerra à 

imagem do campo de batalha no espaço português (1521-1621)”, financiado pela FCT 
(PTDC/ ART-HIS/32459/2017



e-Stratégica, 4, 2020 • ISSN 2530-9951, pp. 87-105 89

Os arquitectOs cativOs: emergência da fOrtificaçãO eurOpeia nO marrOcOs de finais dO séculO Xvi

dia ter acesso ao mar nas embocaduras dos rios Rur (Larache), Morbeia 
(Mamora) e Regreg (Salé), tendo perdido a posse de todos os restante 
lugares estratégicos. O sul do actual Marrocos encontrava-se também 
fora da alçada dos sultões Meríndias e depois Oatássidas. Ao contrário, 
a região da Duquela, estava solidamente segura pelos cristãos por alian-
ças com os líderes locais. 

Imagem 1. Posições portuguesas no Norte de África, mapa de Jorge Correia (2008)

A oriente, a progressão dos otomanos pelo Mediterrâneo deixava 
perceber uma intenção de exercer uma influência hegemónica sobre 
todo o Norte de África ocidental. Os governantes de Fez viam-se, assim, 
pressionados entre dois fogos, por cristãos e otomanos. E o sul, fora do 
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alcance, foi deixado à mercê do movimento religioso surgia na região de 
Tarudante. O resultado é conhecido: os sádidas foram ganhando proemi-
nência, em especial depois de dirigirem esforços contra o infiel. Durante 
a terceira década de quinhentos vários assédios se sucederam contra 
Safi e Santa Cruz, culminando no cerco de 1541 que submeteu esta últi-
ma. Os sádidas dirigiram então o seu foco contra o governo Oatássida, e 
durante a década seguinte progrediram paulatinamente em direcção ao 
norte: Em 1549 apoderaram-se de Fez, conseguindo pela primeira vez a 
união das duas principais regiões sob um único governo. 

Para os sádidas, solidamente implantados no sul, a sua região de ori-
gem, a principal ameaça colocava-se a norte. Os otomanos foram man-
tidos à distância, estabelecendo alianças pouco confortáveis com os es-
panhóis, que por vezes não evitaram o confronto militar formal, como 
foi o caso da expedição sádida contra Tilimsan em 15513. Quanto aos 
portugueses, apesar de enfraquecidos pelo abandono da maioria das 
possessões, estavam solidamente implantados em Mazagão Ceuta e Tân-
ger, cidades reforçadas por impressionantes obras de fortificação que 
as tornaram quase inexpugnáveis. As expedições portuguesas de 1574 e, 
sobretudo, de 1578, demonstraram que o perigo se mantinha vivo. Mas 
mesmo com a estrondosa vitória de Alcácer Quibir, a união das duas 
coroas ibéricas – com os meios militares portugueses e espanhóis reuni-
dos – poderia passar a constituir uma ameaça ainda mais séria. De facto, 
a devolução de Arzila em 1589, como contrapartida pela neutralidade 
sádida no ataque inglês a Portugal do mesmo ano, não apagou interesse 
de Filipe II por Larache.

2. Defesa de uma fronteira problemática: Larache e Fez

A expedição de levantamento de Duarte de Armas em 15074 aponta 
no sentido de a ocupação de Marrocos obedecer a um plano delineado 
pelo rei português com toda a consciência, cujo objectivo seria impedir 
o acesso à costa atlântica e levar à conquista de Fez. Toda a costa atlân-
tica foi sendo ocupada, sobretudo a partir do sul, onde os portugueses 
estabeleceram importantes alianças, exercendo um verdadeiro protec-
torado sobre a planície da Doukkala5. O processo acelerou depois cerco 

3 ABUN-NASR, An history of the Maghrib in the Islamic period, p. 156.
4 CORREIA, Implantação da Cidade Portuguesa em Marrocos, p. 320.
5 BARBOUR, “North West Africa from the 15th-19th centuries”, pp. 97-152.
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de Arzila em 1508, e sucederam-se importantes operações militares que 
culminaram com a expedição de Mamora em 1515, que fracassou após 
quase dois meses de operações. A conquista de Larache, procurada in-
termitentemente ao logo de várias décadas, era o principal objectivo da 
fracassada expedição sebástica de 1578. A fronteira Norte, delimitada 
pela linha Larache /Fez, estabilizou-se como zona de fronteira entre cris-
tão e muçulmanos. Arzila e Alcácer Quibir, nas imediações de Larache, 
estiveram em constante estado de sítio. Cavalgadas, cercos, raides, fo-
ram lançados através de pistas milenares, mantendo um estado de guer-
ra contínua. 

A política externa de Almansur é por isso bem diversa nas duas fron-
teiras. A sul, lançou a expedição ao Songhay em 1590-91 com intuito cla-
ramente expansionista. Os canhões e arcabuzes – armas desconhecidos 
naquelas paragens – dos veteranos de Alcácer Quibir esmagaram os seus 
adversários nas margens do Níger. Ao contrário, no Norte procurou-se a 
estabilidade através de acções diplomáticas. Junto da Inglaterra de Isa-
bel I, manteve-se uma aliança ambígua. O comércio anglo-marroquino 
floresceu de tal forma que em 1585 foi fundada a “Barbary Company” 
para exercer controlo directo sobre este negócio6; contudo, alianças mi-
litares mais amplas foram evitadas de forma mais ou menos escorrega-
dia7, ainda que mais tarde fosse concretizada a contratação de merce-
nários ingleses durante as guerras civis de sucessão8. Negociou com o 
pretendente rival de Filipe II à coroa portuguesa, D. António, um auxílio 
militar que nunca chegou a concretizar-se. Em 1589 acordou com Filipe 
II a devolução de Arzila como contrapartida da não ingerência no pro-
cesso de sucessão à coroa portuguesa. 

Com a morte de Almansur, os espanhóis procuraram estender a sua 
influência para ocidente ao intervir nas guerras civis que eclodiram. O 
apoio ao partido do filho de Mohammed esh Sheikh el Mamun resultou 
na cedência de Larache aos espanhóis em 16109, seguindo-se a ocupação 
de Mamora em 1614; repetiu-se, afinal, o mesmo processo que levou à 
intervenção de D. Sebastião em 1578. 

6 ABUN-NASR, An history of the Maghrib in the Islamic period, p. 218.
7 YAHIA, Morocco in the Sixteenth Century, pp. 134-137.
8 HENIN, Descripción de los reinos de Marruecos.
9 ABUN-NASR, An history of the Maghrib in the Islamic period, pp. 219-20.
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Imagem 2. Forte de são João de Mamora, desenho, anónimo espanhol (16219

Imagem 3. Larache, desenho de Bernardo Alderete (1614) BNE

Os desafios no Norte são também diferentes, pois trata-se de enfren-
tar a artilharia e armas de fogo. Os princípios da intervenção constru-
tiva em Fez e Larache são, por isso, os mesmos que em qualquer lugar 
da Europa. 
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A realização do ideal urbano que a configuração abaluartada en-
cerra, na sua forma geométrica perfeita do pentágono ou hexagonal, 
foi concretizado nas cidadelas implantadas em lugares como Piacenza, 
Milão, Siena, Florença. Esta forma idealizada encontra-se subjacente à 
própria vida política da Toscânia desde final de Quatrocentos. 

Imagem 4. Cidadela pentagonal, gravura de Francesco di Marchi (1564-99)

Com a imposição da “Pax Hispânica” apoiada na permanência 
dos contingentes militares de Carlos V, estes “microcosmos da cidade 
ideal”10, modelos urbanos do Renascimento europeu, desempenharam 
uma óbvia função militar sobre o inimigo exterior, mas também como 
no controlo da população da urbe11. Soluções como a “fortrezza da bas-
so” de Florença, ou a cidadela castelhana de Siena, consistiram numa 
cunha ofensiva virada para o exterior, e corporizam o paradigma do 
conceito de defesa activa, subjacente ao traçado angular quinhentista 
europeu. Mas ao mesmo tempo cravaram-se na muralha existente dois 
baluartes agressivamente virados para o interior do burgo, evidencian-
do uma atitude claramente intimidatória para com os habitantes que 
viam com crescente desagrado a construção destes redutos de concen-
tração do poder político e militar. O caso emblemático da “fortrezza da 

10 POLLACK, Cities at War in Early Modern Europe, pp. 9-25.
11 HALE, “The fortezza da Basso”, p. 34.
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Basso” de Florença foi, de algum modo, a corporização do despotismo de 
Alessandro de Medici no governo da cidade. 

As extraordinárias realizações arquitectónicas de Fez na época Al-
moada, renovadas na época Meríndia com a criação do complexo admi-
nistrativo de “Fez al-Jedid”, conferiram-lhe um estatuto único dentro do 
Magrebe Ocidental. A rivalidade das dinastias do sul em relação aos ha-
bitantes, talvez despeitados pela aura de urbe do conhecimento atribuí-
da a Fez, tornou-se particularmente evidente a partir de 1549, ano em 
foi conquistada pelo sádida Muhammad al-Shaiq. Al-Mansour não terá 
esquecido de como a população aclamou Ahmad al-Wattasi quando este 
recuperou o controlo da cidade em 1554-5512. Sediado em Marraquexe, 
o novo “xarife” pretendeu elevar esta à condição de nova capital do Ma-
grebe Ocidental. De uma extensa campanha de edificações destaca-se, 
naturalmente, o palácio al-Badi, do qual apenas restam as ruínas depois 
de demolido no início do século XVIII13. Aliás, hoje ainda reconhecemos 
este território como o reino de “Marrocos”, termo pelo qual os portugue-
ses designavam a cidade de Marraquexe. O governo de Fez foi entregue 
ao filho mais velho de Almansour, Mulei al-Shaiq14, que, como sucedia 
em Itália, levou a cabo um programa construtivo cujo objectivo seria o 
de impor um cerco apertado à cidade antiga, Fez al-Bali: as fortificações 
angulares destinaram-se tanto a defender a cidade de um exército ini-
migo, como a manter em respeito uma população que se suspeita ser 
hostil ou, no mínimo, pouco cooperante. 

3. Elbesâtin: os bastiões de Fez e Larache

Na principal fonte magrebina disponível, o Nozhet-Elhâdi de finais 
do século XVII, o autor refere que Almansur ordenou a construção de 
duas “cidadelas”, uma em frente da “bab Eldjisa”, a outra na “bab El-
fotouh”. Pelo texto de al-Ifrani ficamos a saber que estas fortificações 
eram conhecidas pelo nome de”Elbesâtin”, palavra que o mesmo autor 
identifica como derivada do termo “bastião”, de evidente origem euro-
peia; também ficamos a saber que outros dois fortes foram edificados 
em Larache15, pouco mais ou menos na mesma época. 

12 SALMON, Marrakech. Splendeurs Saadiennes, p. 90.
13 Idem, p. 262.
14 GARCÍA-ARENAL, Ahmad al-Mansur, 2009, p. 44.
15 NOZHET-ELHÂDI, Histoire de la Dynastie Saadienne au Maroc (1511-1670), pp. 261-62.



e-Stratégica, 4, 2020 • ISSN 2530-9951, pp. 87-105 95

Os arquitectOs cativOs: emergência da fOrtificaçãO eurOpeia nO marrOcOs de finais dO séculO Xvi

Imagem 5. As fortificações de Fez, Omar Tounsi (2016)

As fortificações erguidas durante o reinado de Almansur dividem-se 
em dois grupos. Um destinado a reforçar o aglomerado de Fez al-Jedid, 
onde se situa o palácio real e as dependências administrativas e milita-
res. Deste fazem parte o “borj Touil”, o “borj Cheikh Ahmed”, edificado 
depois da morte de Almansur, e o “borj Sidi Bounafaa”. Os três encon-
tram-se praticamente adoçados à antiga muralha Meríndia; o “Borj Sidi 
Bounafaa” está efectivamente integrado na cortina, situação a que não 
será alheio o facto de integrar o troço que cerca a “Mellah”. No conjunto, 
a localização destes fortes, em posição frontal a Fez al-Bali, sugere-nos 
qual a verdadeira proveniência da ameaça que deviam conter. 

Imagem 6. A Mellah de Fès al-Jedid em 1926 http://moreshet-morocco.com/archives/42353

http://moreshet-morocco.com/archives/42353
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Imagem 7. “Borj Sidi Bounafaa” http://badrguennoun.blogspot.com/

Imagem 8. “Borj Cheikh Ahmed” http://badrguennoun.blogspot.com/

Imagem 9. “Borj Touil” http://badrguennoun.blogspot.com/

http://badrguennoun.blogspot.com/
http://badrguennoun.blogspot.com/
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As planimetrias variam entre uma configuração quadrangular (“Borj 
Sidi Bounafaa”), ou de forma rectangular para o “borj Touil” e “borj 
Cheikh Ahmed”, e todos possuem as mesmas características europei-
zantes: cordão (ausente no “borj Touil”16), merlões largos e canhoneiras. 
Estes últimos elementos, que se associam a uma modernidade militar 
por implicar a instalação de peças de artilharia, têm o lintel substituído 
por arco abatido, característica particularmente notória pela semelhan-
ça com as “canhoneiras” de algumas das fortificações portuguesas no 
Norte de África.

Imagem 10. vista interior do “Baluarte da Praia”, Alcácer Saghir, foto Jorge Correia (2008) 

Imagem 11. Borj nord”, Fez 

16 Esta e todas as análises formais que se seguem foram feitas, unicamente, a partir de fo-
tografias. Será, evidentemente, necessário proceder a uma análise exaustiva no local.
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O conjunto que defende Fès el-Bali é mais sofisticado. Trata-se de dois 
fortes isolados que se encontram ligados por um corredor subterrâneo, 
permitindo a livre circulação entre dois a salvo de qualquer perigo, er-
guem-se sobre as duas colinas sobranceiras ao antigo aglomerado urba-
no. O “Borj Nord” terá sido a primeira fortificação de traçado europeu 
construída em Fez, provavelmente em 158217. Se assim for, integra a 
mesma sequência construtiva que levou à edificação, entre 1579-89)18, 
do  Castelo de Laqbibat (“das Pequenas Cúpulas”) e do Castelo de Laqá-
liq (“das Cegonhas”)19 em Larache. 

Imagens 12, 13 e 14. “Castelo das Cegonhas” (Laqbibat), Larache e “Borj Sud”, frente e tardoz

A configuração da planta do “Borj sud” é curiosa: um quadrado de 
base, reforçado com “cubelos” nas esquinas e no tardoz. A inserção des-
tes elementos é uma situação algo arcaizante, que vemos repetida nas 

17 MÉTALSI, Fès, la ville essentielle.
18 ELBOUDJAY, “La quasba Wattaside de Larache”, p.760
19 BARATA, Castelos de Laqbibat e de Lalqáliq, El Araich [Larache, Alarache, Laraish], Norte de 

África, Marrocos ,http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra?a=930, 7 Outubro 2018.

http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra?a=930
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muralhas medievais da cidade. A projecção frontal adiciona um sabor 
mais de acordo com as propostas contemporâneas: baluarte angular 
muito pronunciado – idêntico aos baluartes do “borj nord” – mas incom-
pleto na sua estrutura, pois faltam os “orelhões” e “gola” da estrutura 
canónica. É por isso difícil destrinçar qual a filiação europeia, embora 
seja possível encontrar semelhanças com o castelo de Salses do castella-
no Ramiro López, em finais do século XV.

 

Imagens 15 e 16. Castelo de Salses, AG/CV, Paris e Torre Velha da Caparica 

(margem sul de Lisboa), desenho, Mateus do Couto (c.1693). 

Imagens 17 e 18. Baluartes, Santiago (Ceuta) e no “Borj Nord” (Fez)

Estes dois fortes possuem as mesmas características europeizantes, 
algumas das quais já se descreveram para as fortificações de Fez al-Je-
did: merlões rectangulares, cordão, os baluartes com clara projecção 
angular frontal. A planimetria do “Borj Nord” e castelo de Laqbibat tam-
bém obedece a um dos modelos canónicos mais vulgarizados na arqui-
tectura militar europeia do século XVI. Seria demasiado extenso enu-
merar todas as fortificações construídas com este traçado, e respectivos 
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exemplos teóricos dos manuais e tratados europeus. Focando-nos no 
caso português, antes de 1578, encontra-se a mesma configuração nos 
fortes da Torre Velha da Caparica (margem sul de Lisboa).

Em Marrocos, Mazagão é talvez o exemplo mais próximo desta tipo-
logia, ainda que a configuração das cortinas obedeça ao princípio vul-
garizado a partir de e meados do século XVI20 - a “cortine piegatti” ou 
“cortina dobrada” - pelo qual desenha um ligeiro vértice que permite 
concentrar neste ponto a maior intensidade do fogo de artilharia execu-
tado a partir dos baluartes. Manifestam-se grandes semelhanças com os 
modelos europeus, e com as fortificações portuguesas mais modernas,  
em especial no traçado arredondado dos “orelhões”.

Imagens 19 e 20. Baluarte na cortina de Lagos e forte de S. Sebastião de Angra do 

Heroísmo, na ilha Terceira dos Açores 

O traçado das muralhas de lagos é particularmente interessante. La-
gos foi a primeira cidade Portuguesa dotada de uma cintura contínua 
de traçado “à moderna”. Eventualmente atribuído a projecto de Miguel 
de Arruda, entre 1554-55, constitui um modelo de transição entre o ba-
luarte de frente rectilínea e frente angular. Um pormenor comum entre 
o sistema fortificado de Lagos e Fez: tal como na gola dos baluartes do 
“Borj Nord”, e ao contrário daquilo que sucede em Ceuta, a gola dos ba-
luartes de Lagos não possui a canoneira da “piazza da basso”. 

Outro exemplo que nos remete para uma comparação entre os sis-
temas fortificados portugueses da segunda metade do século XVI e as 
fortificação sádidas é o forte de S. Sebastião de Angra do Heroísmo, na 
ilha Terceira dos Açores. O baluarte frontal assume, nos dois casos, uma 
forma inequivocamente triangular e a estrutura geométrica do traçado, 

20 COSTA E SOUSA, Constuir e desconstruir a guerra em Portugal (1568-1598), pp. 402-403.
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associada a uma forma pentagonal irregular, cujo vínculo se pode iden-

tificar numa das primeiras propostas angulares, a “fortrezza Medicea” 

(1495-1513).

O traçado triangular do forte das Forte das Cegonhas é menos vulgar, 

mas existem vários exemplos ao longo da segunda metade do século XVI. 

Imagem 21. Fortrezza Medicea, Poggio Imperiale  (1495-1513).

Reportando-nos à realidade portuguesa, destaca-se a proposta de 

remodelação da cidadela de Cascais, também de planta triangular, em 

cuja concepção participou Filippo Terzi, um dos arquitectos/engenhei-

ros militares que estiveram presente na batalha de Alcácer Quibir.

Imagem 22. forte de S. Sebastião de Angra do Heroísmo, ilha Terceira dos Açores 
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4. Os arquitectos de Alcácer Quibir

Não cabe neste trabalho referir a importância das artes no contexto 

da guerra do século XVI. Os métodos de representação desenvolvidos 

por artistas como Giotto desde, pelo menos o século XIV, abriram cami-

nho á introdução da geometria e matemática na arte europeia. A repre-

sentação de objectos em perspectiva, pedra de toque da arte italiana dos 

séculos XV-XVI, serviu-se de princípios derivados da teoria da óptica21. 

Estes princípios fundamentais para a medição e levantamento territo-

rial – e com própria cartografia – fizeram parte do conhecimento neces-

sário ao exercício da arquitectura e engenharia. Transformados assim 

em peritos, passaram a ser requisitados não só para o desenho das for-

tificações, mas também para um conjunto de tarefas fundamentais de 

qualquer campanha militar. O desenho dos acampamentos e direcção 

dos trabalhos de cerco, mas também como especialistas em balística. 

É assim que encontramos Fillipo Terzi na expedição que terminou 

com a derrota de Alcácer Quibir. Contratado em 1577, incorporou a ex-

pedição como “capitão de artilharia”22 e, juntamente com outros quatro 

“engenheiros”: António Mendes, um dos responsáveis pelas obras em S. 

Julião da Barra, então a fortificação mais imponente em Portugal, e que 

já havia estado em Marrocos; João Nunes, mestre-de-obras da cidade de 

Tânger23, acompanhado pelo filho; e Nicolau de Frias que acompanhava 

Terzi com a mesma função de “sitiador de campo”24. 

Todos terão sobrevivido à batalha de Alcácer Quibir, mas a sorte de 

cada um deles foi diferente. Comecemos por Terzi. Em Setembro de 

1578 um enviado do novo rei português partia para Marrocos, com a 

recomendação pessoal do soberano de encontrar o paradeiro de Ter-

21 Abu Ali Hassan ibn al Haitham ou Allacen (965 - 1040 d.C.), juntou os trabalhos de 
Tito Lucrecio Caro (ca. de 50 d.C.), Ptolomeu (ca.140 d.C.) e Galeno (ca.175 d.C.) num 
único livro que chegou à Europa por volta do século XII. A reapreciação dos estudos 
da Antiguidade clássica sobre óptica foram designados, desde então, por “perspecti-
va communis” ou “perspectiva naturalis”, designação que por certo derivou do título 
com que o trabalho a Alhacen foi designado no ocidente. Assim, as noções de óptica 
que prevaleceram na Europa Medieval eram mais devedoras da leitura que os muçul-
manos fizeram dos autores clássicos do que das fontes originais. De facto, apenas no 
século XV se generalizou a tradução do texto de Diogenes, ao longo do qual se fazem 
múltiplas referências a esta ciência. 

22 Filippo Terzi. Architetto e ingegnere militarei n Portogallo, p. X.
23 VITERBO, Dicionário histórico e documental, V. 2, pp. 199. 
24 DA CRUZ, Chronica d’El-Rei D. Sebastião, v. 2, p. 57.
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zi25. Este, que entretanto havia sido reconhecido, corria o risco de ficar 
ao serviço de Almansur, mas acabou por conseguir fugir, juntamente 
com outros nove prisioneiros, e refugiar-se em Ceuta para daí passar a 
Portugal, onde chegou em Abril26. De Nicolau de Frias não temos outras 
notícias para além de saber que esteve prisioneiro por cerca de um, o 
que nos leva a supor que poderá ser um dos nove companheiros de fuga 
do bolonhês. João Nunes conseguiu resgatar-se, e em 1587 encontrava-
-se em Portugal. O filho, provavelmente o “Jerónimo Nunes engenheiro” 
referido por um cronista27; morreu em cativeiro. Foi também este o caso 
de António Mendes, falecido por volta de 158028. 

É crível supor que todos podem ter desempenhado um papel rele-
vante nas obras de fortificação em Larache e Fez. Numa das suas car-
tas29, Terzi levanta uma ponta do véu quando revela que permaneceu 
algum tempo na zona de Larache, antes de ensaiar a evasão. Em todo 
o caso, os largos meses que permaneceram em Marrocos seriam sufi-
cientes para poderem desenvolver propostas para as fortificações em 
causa. E a planta do forte das Cegonhas de Larache é, como já se referiu, 
muito semelhante À cidadela de Cascais no desenho de 1596 atribuído a 
Filippo Terzi30. Para além dos arquitectos, a expedição de 1578 contava 
com um elevado número de “gastadores” – semelhantes aos sapadores 
modernos - destinados à execução dos trabalhos de abertura de trin-
cheiras, trabalhos de minagem. Recorde-se que D. Sebastião declarou 
como objectivo principal a conquista do porto de Larache, situação que 
exigiria um largo conjunto de trabalhadores especializados para execu-
tar os trabalhos de assédio. Mesmo sem se concretizar o cerco a Larache 
em resultado da derrota de 4 de Agosto, os “gastadores” desempenha-
ram um papel essencial na fortificação dos sucessivos acampamentos 
do exército sebástico durante os sete dias que durou a marcha. Sem 
grandes perspectivas de serem resgatados, a maioria terá permanecido 
em Marrocos e eventualmente servindo como mão-de-obra especializa-
da na construção dos fortes sádidas31. 

25 VITERBO, Dicionário histórico e documental, V. 3, p. 94.
26 SOROMENHO e BRANCO, “The architectural career of Filippo Terzi in Portugal”, p. 102.
27 Crónica do xarife Mulei Mahamet e d’El-Rei D. Sebastião, p. 168.
28 VITERBO, Dicionário histórico e documental, V. 2, p.162.
29 Filippo Terzi..., 1935. 
30 BOIÇA, ROMBOUTS DE BARROS, RAMALHO, As fortificações marítimas da costa de Cas-

cais, p. 43.
31 SALMON, Marrakech. Splendeurs Saadiennes, p. 92.
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Conclusão

Desta curta apresentação sobre um tema ainda pouco trabalhado, 

sobressai a necessidade de investigar e desenvolver algum material de 

análise imprescindível: revisitar as biografias dos arquitecto/engenhei-

ros militares da expedição de 1578 e investigar as fontes magrebinas. 

Será este o próximo desafio.
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