
 
 

FAUSTO FIGUEIREDO & O PRINCIPADO DO ESTORIL NOS ANOS 30 

O dealbar do Século XXI inaugurou uma época de prolífica investigação sobre a 

prática turística em Cascais nos reinados de D. Luís I e D. Carlos, bem como no 

contexto da 2ª Guerra Mundial e dos exílios requintados de origem centro-europeia. 

Ao invés, a reputação política dos Anos 30 é ainda pautada pela sombra da 

Depressão de 1929 e pelas clivagens entre estados na senda dos autoritarismos 

emergentes, delas derivando beligerâncias como a Guerra Civil de Espanha e a 

Segunda Guerra Mundial.  

A nível turístico, o projecto de uma estância internacional apresentado por Fausto 

Figueiredo em 1914 conduziu ao irromper de um glamour tal que, em pouco tempo, o 

Estoril integraria a restrita lista de palcos recreativos da bafejada Beautiful People, a 

qual contemplava congéneres como Biarritz, Nice, Cannes e Mónaco. 

O requinte ainda hoje associado à marca Estoril foi pedra-de-toque do arrojado 

projecto faustino de uma estância delineada ao longo do então Vale de Santo António 

do Estoril, até às areias do Tamariz e às águas atlânticas da Baía de Cascais. Os 

laivos de modernidade e cosmopolitanismo do elegante Estoril eram perceptíveis nos 

equipamentos edificados, eventos organizados, canais e estratégias promocionais 

utilizados. 

A Salazar não agradavam o apelo sensorial e o vigor intercultural do Principado de 

Figueiredo, mas as eficazes promoção e gestão pela Sociedade Estoril-Plage levariam 

o ditador a firmar uma parceria que beneficiaria, não só a imagem do seu regime (que 

se apresentava como um Estado Novo e coevo), como ainda ao desenvolvimento de 

um destino turístico interno, a ilha açoriana de São Miguel. 

Esta apresentação contemplará a proposta Estoril – Estância Maritima, Climatica, 

Thermal e Sportiva, resgatando das brumas da memória equipamentos, eventos e 

estratégias promocionais de alto gabarito dos Anos 30 que seriam fulcrais para, nas 

décadas seguintes, a realeza europeia preferir estada ou fixação de residência na 

então ilustre Costa do Sol face à oferta em Lisboa, sem esquecer demais vultos 

internacionais. Recordaremos nomes que hoje são, nalguns casos, referências 

toponímicas, bem como outros a quem a contemporaneidade ainda deve aplauso. 

 

 



 
 

Cristina Carvalho é doutorada em História (especialidade História Regional e 

Local) e mestre em Estudos Ingleses. É ainda licenciada em Informação 

Turística (IT) (ramo de Guias-Intérpetes Nacionais) e bacharel em Guias-

Intérpretes Nacionais, habilitações obtidas na Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril (ESHTE).  

A sua experiência profissional iniciou-se enquanto Guia-Intérprete e profissional 

de informação turística em postos homónimos. 

Na ESHTE, há quase duas décadas que lecciona, sobretudo Língua Inglesa ao 

curso de IT, tendo ainda assumido cargos de liderança, tais como a 

coordenação da ESHTEinternacional e da área científica de Línguas 

Estrangeiras, além da direcção da licenciatura em IT. 

A autora tem artigos publicados a nível nacional e internacional em diversas 

áreas de investigação, desde a História do Turismo ao Turismo Cultural, ou da 

História do Lazer a Tour Guiding (alguns exemplos disponíveis em: 

(https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/2308/simple-

search?filterquery=Carvalho%2C+Cristina&filtername=author&filtertype=equals). 

Do doutoramento defendido na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

resultou a obra publicada neste ano de 2019, intitulada O Turismo no Estoril 

dos Anos 30: Modernidade, Glamour e Propaganda e disponível em:  

https://www.chiadoeditora.com/livraria/o-turismo-no-estoril-dos-anos-30-modernidade-

glamour-e-propaganda 

 

 

 

 

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/2308/simple-
https://www.chiadoeditora.com/livraria/o-turismo-no-estoril-dos-anos-30-modernidade-

