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Cartagena. A história 

A cidade de Cartagena foi fundada com o nome Qart Hadasht, no ano 227 a.C., 

pelo General cartaginense Asdrúbal, sobre um núcleo antigo de um povoado 

relacionado com a Mastia que surge gravada na Ora Marítima, de autoria do 

romano Rufus Festo Avieno no século IV a.C. A presença cartaginesa nela foi 

fugaz uma vez que no ano 209 a.C. no decorrer da Segunda Guerra Púnica foi 

conquistada pelo romano Publio Cornelio Escipión. 

Sob o domínio romano, a cidade viverá os seus maiores momentos de 

esplendor entre os finais do século III a.C., e o início do II d.C. No ano 44 a.C. 

recebeu o título de colonia sob o nome de Colonia Urbs Lulia Nova Carthago. A 

importância da cidade deveu-se à riqueza mineira da sua serra, na sua 

localização privilegiada e a singularidade de sua topografia -uma pequena 

península entre o mar e a lagoa (a Almarjal dos tempos modernos) - permitindo 

uma fácil defesa. 

Com o fim do Império Romano abre-se uma época de declínio, da qual se sabe 

pouco. Deste período destaca-se a passagem dos vândalos pela cidade, o 

domínio visigótico, interrompido em 555 pelas tropas bizantinas do imperador 

Justiniano que, na tentativa de recuperar os territórios que pertenceram ao 

Império Romano do Ocidente, tomaram a cidade e transformando-a na capital 

da província da Spania, que abarcava parte do sudeste peninsular, desde 

Málaga até Cartagena. A cidade seria novamente tomada pelos visigodos e 

após conquista nos inícios do século VII. A partir desse momento, Cartagena 

desaparece praticamente como cidade. 

No ano 734 devido à capitulação do Cora Tudmir, ficava sob o domínio 

muçulmano, empreendendo-se de seguida e especialmente entre os séculos X 

e XII, um processo de recuperação lento, refletido nas obras de escritores 

árabes. 

Foi em 1245 quando o então príncipe Alfonso – o que depois seria Alfonso X El 

Sabio- conquistou a cidade, recuperando a sua condição de sede episcopal. 

Contudo, séculos medievais constituem um período de declínio, do qual se 

começa a sair no século XVI com a reativação económica e politica, 

generalizada que viveu o país; para de novo entrar numa profunda crise em 

meados do século XVII, que as epidemias (peste de 1648) agravarão ainda 

mais. 

Cartagena recuperará a sua antiga importância no século XVIII, quando, após a 

designação em 1726 como a capital do Departamento Marítimo do 

Mediterrâneo e a construção do Arsenal e dos castelos e quarteis previstos no 

plano da fortificação cidade, alcançando uma grande atividade construtiva e 

mercantil, que atraia grandes contingentes de população, passando num curto 

espaço de tempo de 10.000 para 50.000 habitantes. 
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Após um novo período de declínio, na primeira metade do século XIX, a 

segunda metade deste século passará por uma nova transformação de 

Cartagena, devido ao grande auge minério, que, por sua vez, serviu como um 

estímulo para a indústria e comércio. Será nesta época que Cartagena depois 

da destruição causada pela Revolução Cantonal de 1873, adquire a fisionomia 

atual, com a construção de numerosos edifícios públicos e privados, que 

refletem as tendências ecléticas e modernistas que prevaleciam nesse 

momento em Espanha. 

Durante a recessão económica e as fortes tensões sociais, provocadas pela 

crise mineira, agravada pela grande crise económica internacional da segunda 

década do século XX, Cartagena enfrentou a Segunda República e sofreu as 

consequências dramáticas da Guerra Civil, durante a qual foi um dos mais 

importantes baluartes do governo republicano, e com Alicante, a última cidade 

a cair nas mãos do General Franco. 

Após a guerra civil Cartagena foi especialmente dura, a chegada da água do 

Taibilla e a construção da refinaria em Escombreras, propicia a uma nova fase 

de desenvolvimento económico, que se prolonga até a década de setenta. A 

crescente importância do turismo e a entrada em funcionamento do transvase 

do Tajo-Segura complementaram a atividade industrial. Com o augue 

económico, verifica-se o aumento da população e o crescimento da cidade, que 

agora constrói o enlace previsto nos finais do século XIX. No entanto, o 

crescimento desordenado irá gerar sérios problemas de poluição e abusos 

urbanísticos, provocando consequências desastrosas.  

As dificuldades económicas devido ao início da crise do petróleo na década de 

setenta agravadas na década de oitenta, acompanham o estabelecimento da 

democracia, cujos primeiros passos são dificultados pela situação económica e 

as tensões sociais. Mas a crise aprofunda-se nos anos noventa, assistindo-se 

em meados dessa década, a um novo período de crescimento económico e 

urbano, que infelizmente, apesar de alterações existentes no modelo de 

desenvolvimento, repetem alguns dos erros cometidos anteriormente. 

 

Cartagena do século XVIII  

O sistema de baluarte, a Escola Espanhola 

Das fortificações construídas em Cartagena, castelos e muralhas, podemos 

considerar como data de execução a segunda metade do século XVIII, pois 

revelam características próprias do sistema de baluarte da escola espanhola, 

realizadas por engenheiros de elevada experiencia e preparação técnica, 

auxiliados por equipas de trabalho com grande conhecimento do ofício. Todo 

este pessoal estava fortemente influenciado pelos trabalhos realizados no 
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Ultramar durante os séculos XVI e XVII, originando a referida técnica. Nos 

nossos castelos e muralhas, ainda se pode ver uma série de elementos 

comuns ao “Sistema de Baluarte da escola de espanhola" tais como: cordas, 

mísulas, escadas de caracol, abóbadas, fossos, poços ou cisternas em cruz e 

muitos outros que desapareceram, entre eles, pontes levadiças, estradas 

cobertas ou caminhos cobertos, etc. 

Criação do Departamento Marítimo e do Arsenal 

Será Felipe V quem toma a decisão de criar os departamentos marítimos de 

Cádis, Ferrol e Cartagena em 1.726. Esta é uma data que assinala um marco 

importante para a história de Cartagena, impulsionando à sua modernização, 

uma vez que para estas cidades era suposto a construção dos respetivos 

arsenais, semelhantes aos de França, Inglaterra e Rússia. 

Durante o século XVIII inicia-se um verdadeiro desfile de engenheiros militares 

pela cidade de Cartagena, que elaboram o desenho e a direção de obras das 

fortificações defensivas que sobreviveram até hoje.  

No mesmo ano de 1726 chegava a Cartagena o engenheiro militar Antonio 

Montaigut de la Perille, com a incumbência real de construir uma “base naval” 

(o novo departamento marítimo), em vez do tradicional porto refúgio para galés 

e navios, decisão que envolveu a transformação da cidade de Cartagena em 

"praça-forte” (fortaleza).Pra tal foi feito um primeiro projeto aprovado pelo R.O 

em 13 de junho de 1731, depois de ter colaborado com o mesmo engenheiro 

militar Alejandro Rez, que tinha chegado a Cartagena no ano 1728. 

Grande importância teve a incorporação do engenheiro Sebastián Feringa 

Cortes, que chegou a Cartagena a 11 de setembro de 1728 para apoiar nas 

obras, no entanto acaba por ser ele o elemento principal. Desde a referida data 

fixou a sua residência na cidade, ocupando-se de várias obras em toda a 

província.  

Outro importante engenheiro é Esteban Parnón, intervindo nos projetos e 

construção do sistema defensivo de la Bocana, com as suas nove baterias, que 

seguindo a costa na direção poente a levante são: na 'frente direita', San 

Fulgêncio (ou da montanha), Punta de la Podadera, Fuerte de Navidad, 

Espalmador (ou dos Apóstolos), na "frente esquerda" San Leandro, San Isidoro 

e Santa Florentina (ambos formaram uma única posição) Forte de Santa Ana e 

Trincabotijas. 

D. Pedro Pablo Abarca de Bolea e Jiménez de Urrea, Conde de Aranda 

Após o envio do relatório ao denominado Ministro da Guerra, Carlos III deu 

ordem ao engenheiro militar Pedro Martín Zermeño para que o Conde de 

Aranda lhe desse instruções, com o objetivo da fortificação da Praça. Como 

resultado destas intervenções de Zermeño, e mais tarde o seu substituto, o 
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engenheiro militar Llobet, durante um período de 44 anos (1755-1799), foram 

realizados os seguintes projetos e obras: a muralha; Castelos de Atalaya, galés 

e muros; Hospital Real (da Marinha); Maestranza de artilharia (parque); Quartel 

de Antiguones e acabamento das baterias iniciadas pelo Panón. Será neste 

período onde no qual se continua e é construído o definitivo "sistema 

defensivo" que sobrevive nos dias de hoje.  

As obras do Arsenal continuam pela mão dos engenheiros Sebastian Feringa 

Cortes, Mateo Vodopich e Francisco Llobet, entre os anos 1750 a 1782, com 

importantes colaborações dos marinheiros Jorge Juan e Antonio Ulloa. 

 


