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Resumo

 A presente dissertação, tem como base o estudo específico de uma das vertentes da 

Arquitetura Militar, em particular os fortes militares construídos após e durante os vinte e 

oito anos da Guerra da Restauração Portuguesa (1640-1668). 

 A singularidade deste conjunto de fortes, que deixaram de ter a sua função primordial 

de defesa da costa, transformaram-se em espaços devolutos a partir do século XX, que 

resultou na perda do valor histórico e patrimonial que tinham até então.

 É, assim, imprescindível caraterizar os vários conceitos que se encontram subjacentes 

a esta temática, nomeadamente a tipologia, o papel dos engenheiros militares, a relação com 

a linha de costa e, essencialmente, os motivos que levaram à sua construção, tal como a 

época que foram alvo de operações de manutenção e conservação e, consequentemente, 

quando foram abandonados.

 Atualmente, os valores associados à sua função deixaram de existir, no entanto 

os restantes valores associados à história, contexto, arquitetura, tipologia e materialidade 

mantêm-se, importando conservá-los, valorizá-los e transmiti-los às gerações vindouras.

 A investigação debruça-se na caraterização destas fortificações, identificação dos 

seus valores e definição de uma metodologia de intervenção que os proteja e valorize.

  Escolhemos como caso de estudo o Forte de São João Baptista, em Esposende, 

com a pretensão de devolver-lhe o passado que está posto em causa atribuindo-lhe uma 

nova função que ajude a interpretar e conservar aquela estrutura com a finalidade de dar a 

conhecer à comunidade a importância que este Património tem nos dias de hoje, bem como 

outras fortificações, que se encontram inseridas na mesma história e no mesmo contexto, de 

modo a que exista uma valorização de um território, de uma identidade e de uma paisagem 

tão marcante.
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Abstract

 The basis of this project was to elaborate a specific study about one of the strands 

of the military architecture, in particular the military fortifications built after and during the 

twenty eight years of the Portuguese Restoration War (1640-1668). 

 The singularity of this set of fortifications, that left behind their primary function of 

costal defense, was turned into/and became abandoned places, that are loosing their historical 

and patrimonial value kept until then. 

 So, the necessity of analyzing the several concepts underlined in this issue is 

undeniable, namely, the typology, the role of the militar engineers, the connection with the 

coastline, and essentially, the motives that led to the constructions, and so on...

 Nowadays, after the disuse of this kind of Patrimony, it is necessary to give back their 

importance, and also value the past in order to preserve the memory of the future. 

 The work concerns, firstly, a wider analysis about the fortification the were constructed 

back then, during that era, and how is their state of conservation. So then, we can determined 

which is the more effective principle when applying it to the intervention. 

 In particular, I choose as a practical case, the fortication of São João Batista, in 

Esposende, with the aim of giving back its past which is at stake, and therefore, arrises 

the necessity of idealizing an interpretative centre. This center is intended to make the 

community aware of the importance that these type of patrimony have nowadays, as well as 

other fortifications, which find themselves inserted in the same history and context, in order 

to value the territory, the identity and such a remarkable landscape. 

XXIII

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



XXIV



Palavras-chave:

Arquitetura Militar;

Fortificação;

Restauração;

Abandono;

Centro Interpretativo.

Keywords:

Military Architecture;

Fortification;

Restoration;

Desertion;

Interpretative center.

Lista de Abreviaturas:

A.A.V.V. - Autores Vários

DGPC - Direção Geral do Património Cultural

IPPAR - Instituto Português do Património Arquitetónico

SIPA - Sistema de Informação para o Patrimónoi Arquitetónico

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

 

XXV

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



26



27

INTRODUÇÃO
 
 O tema desta dissertação centra-se na importância do Património, mais  

especificamente, do Património Arquitetónico Militar e da necessidade de o valorizar, sob 

uma abordagem contemporânea, visto que, atualmente, este tipo de património é esquecido 

pela comunidade. Neste conjunto de edifícios encontram-se associados valores identitários 

e culturais que representam, de certa forma, a história de um povo e de um país, Portugal. 

 Assim, a primeira ambição é a de alertar para a importância destes edifícios 

militares abandonados, pertencentes ao Património do Estado, visto que, para além 

dos valores que estão subjacentes, encontram-se em locais estratégicos, já que tinham 

como objetivo principal a proteção das populações ribeirinhas e, consequentemente, 

do território circundante, em especial, os cursos de água que nele penetravam. 

 Este trabalho tem como finalidade principal a compreensão e consequente valorização 

da importância do Património Arquitetónico Militar edificado, mais especificamente, os 

Fortes, e atribuir-lhes novos usos, como forma de preservar a memória do passado. Assim, 

o objetivo é o estudo de uma metodologia/princípio de intervenção que, possa ser replicável 

noutros Fortes a nível nacional e internacional, de forma a impulsionar a valorização e 

proteção deste edificado, tornando-os numa mais-valia.

 O objeto de estudo, numa primeira fase, são os Fortes construídos em território 

nacional durante e após a Guerra da Restauração Portuguesa (1640-1668), para depois 

centrar a análise nos fortes que se situam entre Caminha, Viana do Castelo e Esposende. 

Posteriormente, será abordado como caso de estudo, o Forte de São João Baptista, em 

Esposende. 

 Propõe-se como questão de investigação: qual a importância do objeto arquitetónico 

militar? Porquê o seu abandono? Como se deve atuar perante a perda da sua utilidade 

primeira, tornando-se, na maioria dos casos, espaços ao abandono, em estado de conservação 

deplorável.

 Dessa forma, esta investigação tem como intuito dar uma contribuição na definição 

de metodologia de intervenção que concorra de forma eficaz para a proteção deste património 

em paralelo com a possibilidade de incluir novas e diferentes vivências destes locais que 

contribuam para a conservação e valorização deste Património no seio das comunidades que 

com eles convivem e se identificam.

 A investigação sobre o Património Arquitetónico Militar é enquadrado através da 

visão do historiador Rafael Moreira - “Do Rigor Teórico à Urgência Prática: A Arquitectura 

Militar” in “História da Arte em Portugal, O Limiar do Barroco”, que nos dá a evolução da
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 arquitetura militar até aos dias de hoje.

 Para as questões relacionadas com a evolução do conceito de Património até à 

atualidade, foi fundamental recorrer à autora Françoise Choay, com os livros A Alegoria 

do Património e As Questões do Património. A autora Helena Barranha, “Património 

Cultural: conceitos e critérios fundamentais”, serve para clarificar os conceitos inerentes 

ao Património e caraterizações das ações a implementar. O autor Antoni González Moreno-

Navarro, “La Restauración objetiva (método SCCM de restauración monumental): memoria 

SPAL 1993-1998” serve para explicar as metodologias de intervenção.

 Para esclarecer conceitos relacionados com a arquitetura militar, mais especificamente 

relacionados com as tipologias de fortificações, foi fundamental o “Dicionário Temático de 

Arquitectura Militar e Arte de Fortificar”, de António Lopes Pires Nunes. 

 No que diz respeito à caracterização dos Fortes e compreender este legado patrimonial, 

foi imprescindível a consulta do Guia de Inventário - Fortificações Medievais e Modernas, 

realizado pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
 A metodologia aplicada centra-se na identificação e qualificação da informação 
recolhida através de fontes primárias, como os acervos bibliográficos e os próprios imóveis, 
através de elementos fotográficos com visitas aos imóveis. Esta informação é complementada 
com fontes secundárias, as monografias, de forma a completar eventuais falhas de informação.
 O primeiro momento, passa pela contextualização da temática em questão, 
desenvolvendo a origem desta época, o enquadramento das diferentes influências à época 
da construção destes fortes, tal como a problemática da perda de função e, para isso,  
recorre-se às Cartas e Convenções Internacionais, que enunciam os princípios orientadores 
da salvaguarda do Património. 
 Posteriormente, como forma de resolver esta “desfuncionalização”, elabora-se uma 
análise a quatro casos de referência, nomeadamente em Cascais, na Figueira da Foz e na 
Póvoa de Varzim, para entender a forma como estes adaptaram as suas funções à atualidade 
e a ligação com a pré-existência. 
 A investigação culmina com a análise do Forte de São João Baptista, em Esposende, 
passando pela análise histórica, estratégica e tipológica, com a finalidade de dar a conhecer 
o Património Arquitetónico erguido à época pelos engenheiros-militares.  
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CAPÍTULO 1  
Os Fortes da Restauração: 

Da Caraterização à Intervenção

Figura 1

Mapa de Portugal e Espanha com os Fortes da Restauração assinalados (1838)
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«O período da Guerra da Restauração (1640-1668) marcou a importância, em termos 

das construções militares, do conhecimento científico para a defesa e identidade dos 

territórios. Assim, deu-se maior importância às questões da defesa militar, impulsionando-

se a restruturação das fortificações e alteração dos projetos elaborados por engenheiros 

militares que serviram a Coroa portuguesa e que posteriormente passaram a servir o inimigo 

castelhano.» 

(SOUSA, 2017: 1)

1. 1 A Arquitetura Militar como Património Arquitetónico
1.1.1. O Património Arquitetónico e a Arquitetura Militar

«Património: é o conjunto de obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus 

valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização 

destas obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de valores.» 

(Carta de Cracóvia, 2000)

 Frequentemente, quando nos referimos à palavra “património”, existe facilmente uma 

vinculação ao passado, que se reflete na imagem dos monumentos históricos1. O Património 

Arquitetónico que, surge como uma das vertentes do Património Cultural, carateriza-se como 

sendo um «(...) conjunto de bens imóveis de valor histórico, arqueológico, social, artístico, 

científico ou técnico relevantes. Abrange não apenas imóveis de carácter monumental, 

mas também aqueles cujos contextos de formação e características particulares se 

revelem emblemáticos ou significativos no espaço e tempo em que se desenvolveram (...)» 

(BARRANHA, 2016: 36)

 A Arquitetura Militar mostra-se, assim, como o maior testemunho e documento da 

nossa nacionalidade. Esta arte surgiu, primeiramente, da necessidade de defesa do território 

perante invasões do inimigo, que tinham como missão conquistar, servindo assim para 

proteger os bens e a própria população residente. 

 Segundo o Dicionário de Arquitetura Militar, é possível dividir as fortificações em 

várias categorias:

 - Fortificação - «Expressão genérica que designa todos os trabalhos e obras de 

defesa militar, de uma vasta área, de um país, de uma região ou de um local, podendo ainda 

ser tomada no sentido de “ciência ou arte de fortificar”» (NUNES, 1991: 109)

1 Segundo a autora CHOAY, Françoise. 2018. A Alegoria do Património. Edições 70, Lisboa.
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Figura 2

Mappa Corográfica do Reino de Portugal - Wyld (1854)
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 - Forte - «Designa um forte propriamente dito: uma estrutura fechada em todas 

as faces, com edificações de serviço como quartéis, paióis, armazéns, cisterna, baluartes, 

fosso, etc...» (NUNES, 1991: 109)

 Assim, as fortalezas e os fortes, os baluartes e as muralhas que, atualmente, 

perduram em Portugal são estruturas ricas pela sua arquitetura e pelo papel fundamental que 

desempenharam na estratégia de defesa do território. São elementos detentores de história e 

memórias, quer de uma região como de um povo, sendo parte constituinte de um todo, uma 

memória coletiva viva. 

 A Fortificação ou arquitetura militar «(...) não he outra couza mais que hu’a arte 

ou sciencia que ensina a bem fortificar, e defender toda a sorte de praças contra a invazão 

dos inimigos (...)» (VELLOZO, 2005:27), considerando-se, então, como uma estrutura 

arquitetónica erguida para fins militares para defender um determinado lugar, que se podem 

subdividir em dois tipos: as imponentes fortificações urbanas, envolvendo vilas e cidades 

colocadas nos pontos estratégicos da fronteira; e os pequenos fortes marítimos, de reduzida 

dimensão, colocados em locais estratégicos importantes da costa.

 Na figura 2, estão presentes as províncias do Reino de Portugal anteriores ao século 

XIX, nomeadamente seis áreas: Entre Minho-e-Douro, Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, 

Alentejo e Reino do Algarve.

 Inicialmente eram designadas de comarcas, devido a estar sob alçada de um 

corregedor, cuja função era de proteger o reino. Posteriormente, a partir do século XVII, 

passaram a denominar-se de províncias, e a ser lideradas por um comandante militar, 

intitulado de “governador das armas”.

 Este mapa, demonstra, uma divisão ímpar da qual é possível salientar que os limites 

periféricos das províncias eram delineados de acordo com o percurso da linha de água, o que 

expressa a importância que este elemento representava tanto para as povoações como para 

os militares que defendiam o território. 

 De uma forma geral, é percetível observar que esta imagem cartográfica do Reino 

de Portugal, é uma inovação à época visto que, com o detalhe que possuía, eram difundidos 

a partir de centros editoriais estrangeiros devido à inexistência de capacidade técnica 

para produzir estas representações em Portugal. Contudo, as autoridades guiavam-se e 

consideravam estes documentos como oficiais.
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Figura 3 - Castelo de Almourol - 

Planta e imagem

Figura 4 - Torre de Belém - Planta 

e Imagem

Figura 5 - Fortaleza de São Brás de 

Ponta Delgada - Planta e imagem
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1.1.2. Fortificação Moderna ou Abaluartada - Enquadramento Histórico
 As fortificações surgiram perante a necessidade de desenvolver meios de defesa contra 

os inimigos, neste caso específico contra os espanhóis. Assim, estas foram-se modificando 

arquitetonicamente e tipologicamente com o passar do tempo devido à evolução da arte de 

guerrear, de modo a adequarem-se ao aperfeiçoamento crescente do armamento pirobalística.

 Deste modo, existem três grandes tipologias que se encontram cronologicamente 

demarcadas: 

 - 1.ª era = Fortificações Medievais, correspondem às construções até ao século XVI 

(fig.3);

 - 2.ª era = Fortificações de Transição, que se inicia na primeira metade do século XVI 

até ao seu final (fig.4);

 - 3.ª era = Fortificações Modernas ou Abaluartadas, que correspondem às construídas 

a partir do século XVI (fig.5).

 As fortificações erguidas e/ou reforçadas para defesa no decorrer da Guerra da 

Restauração constituem, de forma muito particular, uma determinada época e um modo 

específico de intervir no território. A Fortaleza de São Brás (fig.3) , em Ponta Delgada, marca 

o início desta época em Portugal.

«A fortificação moderna surge na primeira metade do século XVI, como resposta ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do armamento pirobalístico e à mudança das formas 

de ataque, e prolonga-se pelo século XVII, atingindo o seu auge em meados dessa centúria. 

Durante este período e ao longo do século XVIII, as diferentes estratégias de fortificação 

adotadas irão ser determinadas pela conjuntura política nacional e europeia, que várias 

vezes levou Portugal a ver-se envolvido em conflitos bélicos, devido às suas alianças. »

(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2015: 21) 

 A génese desta tipologia surge em Itália, pela expedição realizada por Carlos VIII da 

França, contra o Reino de Nápoles, no final do século XV. Devido à carência de elementos 

defensivos e perante a ameaça real aos frágeis castelos tradicionais franceses, originou a que 

este novo tipo de fortificação viesse dar resposta ao novo armamento que impedia que as 

muralhas fossem perfuradas perante o ataque dos inimigos. 

 A implantação destas novas fortificações, assentava em dois princípios: o primeiro 

consistia na transformação dos castelos antigos, através da diminuição da altura e do aumento 

da espessura das muralhas; o segundo consistiu na construção de modelos de fortificações 

completamente novas, que já não dependiam das condições do terreno, que até então estavam 

condicionadas a localizarem-se em locais altos e íngremes de difícil acesso.
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Figura 6 - Planta da Fortificação Abaluartada segundo o Método de Luís Serrão Pimentel
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 A denominação de Fortificações Abaluartadas (fig. 6) advém à presença do baluarte, 

que segundo o Dicionário de Arquitetura Militar é um: 

«Elemento caracterizante da fortificação abaluartada, de planta pentagonal irregular, 

que se destacava nos ângulos salientes de duas cortinas contíguas ou noutros pontos 

vulneráveis. Na planta de um baluarte definem-se três partes - a gola, os flancos e 

as faces. O baluarte acabou por ser o elemento onde a artilharia se concentrava no 

flanco, protegida ou não por um orelhão e era pela sua face que os ataques inimigos se 

conduziam.» 

(NUNES, 1991: 45-46)

 

 Este elemento é o que substitui as torres medievais e que aparece na transição para a 

Época Moderna. 

«As primeiras fortificações modernas no continente, construídas com traçado abaluartado, 

são o Forte do Pinhão, em Lagos, atualmente submerso no oceano, entre as praias dos 

Estudantes e Dona Ana, e a Fortaleza de São Julião da Barra (fig. 9), em Oeiras, com 

estudos ou obras iniciadas em 1553, e projeto de Miguel de Arruda, largamente discutido 

na Corte, visto ser considerada a mais importante fortificação da barra do Tejo.»

(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2015: 21)

Figura 9 - Fortaleza de São Julião da Barra, em Oeiras
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Figura 10 - Esquema de localização das Fortificações existentes em Portugal
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1.1.3. Contexto (relação com o território/geográfica)
 Dada a longa extensão do litoral, Portugal possui um conjunto de sistemas defensivos 

de costa, que tinham como objetivo principal proteger as populações ribeirinhas e as áreas 

que revelavam um interesse estratégico que, conforme referido na Carta de Atenas, onde, 

«(...) Os motivos que deram origem às cidades foram de natureza diversa. Por vezes era 

o valor defensivo. E o alto de um rochedo ou a curva de um rio viam nascer um burgo 

fortificado (...)» (CARTA DE ATENAS, 1993: 2)

 Há época, as divisões territoriais com maior importância estavam localizadas nos 

locais mais propícios a uma possível invasão de Portugal pela sua fronteira terrestre. Assim, 

situavam-se: 

«(...) na fronteira norte, de entre Douro e Minho e Trás-os-Montes, estendendo-se da foz 

do rio Minho até Miranda do Douro; na fronteira oriental, de Trás-os-Montes seguindo 

o curso do Douro, desde Miranda do Douro a Castelo Rodrigo; ao centro, pela fronteira 

das Beiras Alta e baixa, desde Castelo Rodrigo ao Rosmaninhal, sobre o Tejo; e a sul as 

fronteiras do Alentejo e do Algarve, entendendo-se sobre uma única linha, desde o rio 

Tejo à foz do rio Guadiana.» 

(AAVV, 2013: 20)

 A política defensiva desenvolvida pela conjuntura política nacional na sequência da 

Guerra da Restauração de 1566, “obrigou” à construção de uma linha de proteção costeira 

(fig. 10).
«Quer as fortificações medievais, quer as modernas implantam-se ao longo da 

costa e nas zonas de fronteira portuguesas, sucessivamente estabelecidas, e que, 

devido a condições geográficas favoráveis, como a orientação e natureza do 

terreno, cursos de água, ou outras, eram propícias à entrada de forças inimigas.» 

(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2015: 5)

«Independentemente das variações de contexto, ou das políticas de fortificação dos 

monarcas, determinadas questões de estratégia estão sempre presentes: se observarmos 

o mapa do litoral Norte de Portugal, verificamos como as fortificações se implantaram 

nos pontos mais salientes. Tratava-se de controlar o território, e no caso particular, a 

costa marítima e fluvial (os ataques de pirataria são uma preocupação constante), por 

meio de pontos estratégicos de defesa. Os primeiros pontos a ressaltar, são as entradas 

dos rios, as vias de comunicação importantes e os pontos de possível penetração no 

território.» 

(CORREIA, 1997: 38)
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1.2. Caraterização dos Fortes da Restauração a nível nacional

«Sob o ponto de vista estilístico, elas [fortificações] pertencem ao terreno aparentemente 
monótono e neutro da arquitectura militar, em que os caracteres de estilo fogem aos 
paradigmas habituais: razão do descaso em que as têm mantido os historiadores da arte, 
assim amputando de uma parte essencial a compreensão da génese do barroco português. 
Mas ao nível profundo do modo de produção das formas - a metodologia do desenho 
e composição arquitectónicos, as proporções e escalas utilizadas, as fontes teóricas - 
não deixariam de influir os traços distintivos dessas obras, apresentam resultados de 
qualidade estética notável ou até mesmo espectacular.»

(MOREIRA in MOURA, 1986: 75)

1.2.1. Princípios
«Nesse enorme volume de massa construída, que se conserva na sua quase totalidade, 
mas em que mal se repara (apenas superado pelas defesas fronteiriças de Luís XIV 
empreendidas pelo marquês de Vauban, quase todas já desaparecidas), aplicaram-se 
as fórmulas pragmáticas da escola holandesa e da escola francesa, com a sua visão 
geométrica universal e concepções de desenho muito mais complexas do que as italianas. 
Assim, os novos princípios da arquitectura militar de base matemática constituíram, 
para o Portugal da Restauração, a primeira ocasião de familiarizar-se com a síntese 
epistemológica da ciência moderna de Galileu e Descartes e a sensibilidade barroca que 
ele representava.»

(MOREIRA in MOURA, 1986: 67)

 A génese da Fortificação Abaluartada surge em Itália no final do século XV. Esta foi 

ganhando forma pela ação das várias escolas que foram desenvolvendo estudos sobre este 

tipo de fortificação. Desta forma, a internacionalização da Fortificação Abaluartada deveu-se 

aos estudos publicados por estas escolas, como também aos tratados que fizeram progredir o 

conhecimento de arquitetos e engenheiros.

 Assim, as fortificações erguidas nesta época foram projetadas segundo o modelo 

da Escola Holandesa, que era o sistema fortificativo que era o mais utilizado à época. 

Normalmente associa-se a estas fortificações o “modelo de Vauban”, mas este apenas 

começou a ser divulgado no século XVII, e só no século XVIII é que o modelo se instaurou 

como desenho dominante. Em Portugal, apenas uma fortificação é que apresenta o “modelo 

à Vauban”, que é o Forte da Graça (fig. 11), construído pelo conde de Lippe, em Elvas. 

Figura 9 - Forte da Graça, Elvas

Figura 11 - Forte da Graça
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Escolas de Arquitetura e Engenharia Militar da Europa
I. ESCOLA ITALIANA
 A Escola Italiana, é a mais antiga das Escolas, prevaleceu durante todo o século XVI 

e parte do século XVII, tornando-se uma referência para as que lhe sucederam. O objetivo 

desta Escola foi dar resposta ao aparecimento de novas armas e impedir que os inimigos 

penetrassem por entre as muralhas.

 Segundo o Dicionário Temático de Arquitetura Militar e Arte de Fortificar, os  

principais autores que se destacaram nesta Escola foram: Leonardo da Vinci, Francesco di 

Giorgio Martini, Giuliano e António da Sangallo, entre outros.

 Em Portugal, a influência desta é particularmente notória durante o século XVI.  

Destaca-se a Torre de Belém (fig. 14), da autoria de Francisco de Arruda que, ao que tudo 

indica, se terá inspirado na obra de Francesco di Giorgio Martini. Outras obras desta fase, 

evidencia-se o Castelo de Vila Viçosa (fig. 12) e o Castelo de Évora Monte (fig.13). 
«As principais características desta escola (muito significativas para uma fase tão 
inicial), são sobretudo o traçado abaluartado para o exterior do recinto a fortificar 
(geralmente poligonal), por baluartes com flancos perpendiculares à cortina (nas quais 
foram também introduzidas alterações no perfil com o objectivo de aumentar a resistência 
ao impacto). A defesa escalonada em profundidade segundo duas linhas, foi também 
característica desta escola.»

(CORREIA, 1997: 53-54)

Figura 14 - Torre de Belém (1514 - 1519)

Figura 12 - Castelo de Vila Viçosa (século XIV) Figura 13 - Castelo de Évora Monte
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II. ESCOLA ALEMÃ
«Além dos relativos contributos, em termos práticos, que os princípios destas escolas 
produziram a partir dos meados do séc. XVII, o seu papel mais significativo terá sido, 
eventualmente, ao nível da tratadística e teorização de normas para fortificação.»

(CORREIRA, 1997: 56)

 A Escola Alemã teve como pioneiro Dürer, que estudou em Itália e publicou em 1527 

o Tratado intitulado de: “Instruções para a fortificação das cidades, castelos e burgos”.

 As caraterísticas desta Escola tiveram como referência a Escola Italiana.

III. ESCOLA HOLANDESA
«A natureza peculiar do solo holandês e a urgência de fortificar no século XVI contra 
os espanhóis, levaram os holandeses a adoptar um tipo específico de fortificação que, 
desenvolvendo-se paralelamente à francesa, não atingiu, todavia, a notoriedade desta.
A técnica holandesa parece ter tido a preferência portuguesa, no período anterior à 
Guerra da Restauração, altura em que as grandes inovações francesas não eram ainda 
bem conhecidas.»

(NUNES, 1991: 95)

 A Escola Holandesa fundou o seu sistema de defesa tendo como referência a Escola 

Italiana. Consiste, assim, numa variante desta, já que tinha como objetivo o estudo de novas 

soluções que aperfeiçoassem os traçados das fortificações abaluartadas existentes. 

IV. ESCOLA FRANCESA
 Desenvolveu-se no século XVII, no decurso das guerras do Norte da Europa, e 

reflete-se em três fases. A primeira de influência Italiana, destaca-se Jean Errard, Bar-le-

-Duc, que em 1594 publicou o primeiro tratado francês de fortificação - “La Fortification  

Demonstrée”. Como também o Cavaleiro de Ville de Pagan - “Introdution ad Architecturam 

Militarem” (1645), sendo fundamental para determinar as regras do traçado abaluartado e 

serviu para orientar o caminho traçado por Vauban.

 O arquiteto Vauban foi a figura que mais se distinguiu na segunda fase da escola, 

e influenciou posteriormente toda a Europa e, particularmente em Portugal, no período da 

Guerra da Restauração. 

 Apesar de não ter deixado nenhum escrito sobre fortificação, deixou como resultado 

da sua investigação, três métodos de como desenhar uma fortificação (fig. 15). 
«No primeiro, preconizam-se as trincheiras interiores e os cavaleiros edificados sobre 
os baluartes, como elementos definitivos e construídos de rais. Introduz-se ainda o uso 
de revelins no fosso (redutos avançados) de grandes dimensões, com uma importância 
que anteriormente não tinham. A forma e os elementos que compõem o caminho coberto, 
são regularizados com a introdução de praças de armas e traveses. Finalmente o ângulo 
formado entre a cortina e o flanco do baluarte vai abrir para 100º dando mais campo de
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1.2.2. Relação com a linha de costa e Tipologia
 As estruturas de defesa, em específico as fortificações, são agrupadas em três grupos 

principais: as fortalezas, os fortes e as baterias.

 As fortalezas e os fortes tinham como preferência uma localização junto à costa, 

próximo à foz dos rios ou à entrada das barras. 

 No período correspondente à Guerra da Restauração (1640-1668), «Portugal após 

1640 tornou-se o mais activo campo de experiências fortificativas em toda a Europa.» 

(MOREIRA in MOURA, 1986: 67)

 Assim, as fortificações erguidas neste período foram predominantemente marítimas, 

visto ser resultado de uma política nacional defensiva de D. João IV, que pretendia a 

construção de estruturas fortificadas na foz dos principais rios. 
«Compreende-se, por isso, que depois do 1.º de Dezembro de 1640 e perante o espectro 
de uma invasão castelhana, uma das prioridades do reino tenha sido, precisamente, 
guarnecer a costa atlântica de defesas capazes. Começaram, então, diversos trabalhos de 
fortificação que conseguiram que nos inícios do século XVIII, ao cabo de várias décadas 
de um notável esforço, a faixa costeira estivesse guarnecida por uma rede relativamente 
densa e equilibrada de estruturas militares.»

(BARROCA, 2001: 103)

 É possível distinguir dois grandes grupos de fortificações: as importantes fortificações 

urbanas e os pequenos fortes marítimos, estes eram de pequena dimensão mas com uma 

função estratégica de defesa da costa litoral. Para além do traçado abaluartado, podemos 

distinguir fortificações com traçados circular, quadrangular, facetado, triangular e tenalhado. 

(quadro 1)

Figura 15 - Método de Fortificação Abaluartada ao estilo Vauban

fogo à muralha e às faces do baluarte. 
No segundo método, tornam-se claras as duas linhas de defesa: a exterior com baluartes 
destacados e a interior constituída por cortinas de maiores dimensões, precedidas por 
tenalhas que prolongam as faces dos baluartes.
O terceiro, e último método, mantém as duas linhas de defesa que separam a linha de fogo 
da muralha da cortina, pelo uso de tenalhas em todas as cortinas, e contraguardas nos 

baluartes.»      (CORREIRA, 1997: 56-57)
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Figura 16 - Forte de S. Lourenço da Cabeça Seca
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Figura 17 - Fortim do Redondo

Figura 18 - Forte da Ponta da Bandeira

Figura 19 - Forte de São João Baptista das Berlengas

Figura 20 - Fortaleza da Luz, Cascais Figura 21 - Forte de Santa Catarina, Buarcos

Figura 22 - Forte da Consolação, Atouguia Figura 23 - Forte de São Bruno, Caxias

Quadro 1 - Tipologias
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 Para além destas tipologias, é possível também distinguir três vertentes regionais, 

relativamente aos pequenos fortes marítimos na região Norte, na barra do Tejo e na região 

do Algarve.
«Os pequenos fortes marítimos na região Norte apresentam grandes afinidades 
tipológicas, tendo sido influenciados pela planimetria do forte de Nossa Senhora das 
Neves, em Leça da Palmeira (1638). De facto, várias fortificações nesta região repetem 
as soluções nele adotadas: face voltada a terra com uma tenalha composta por dois 
meios baluartes, unidos por uma cortina, rasgada a meio pela porta, e face voltada ao 
mar com redentes e uma bateria a barbete, que permitia maior diversidade de ângulos de 
tiro e uma maior eficiência na movimentação das bocas-de-fogo.»

(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2005: 29)
 Exemplos:

Fig. 24 - Forte de Nossa Senhora das Neves

Fig. 25 - Forte de São Francisco Xavier do Queijo Fig. 26 - Forte de São João Baptista, Esposende

Fig. 27 - Forte da Lagarteira Fig. 28 - Forte do Cão, Vila Praia de Âncora

Fig. 29 - Forte de Montedor, Viana do Castelo Fig. 30 - Forte da Areosa, Viana do Castelo
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«Na barra do Tejo, os pequenos fortes construídos depois da Restauração têm 
predominantemente planta retangular, com uma bateria retilínea voltada ao mar e os 
alojamentos virados a terra, encimados por plataformas com parapeito.»

(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2005: 29)

«Na região do Algarve, os fortes marítimos têm frequentemente uma das faces composta 
por dois meios baluartes, com cortina intermédia (...).»

(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2005: 29)

Figura 31 - Forte de Nossa Senhora de 

Porto Salvo, Oeiras

Figura 32 - Forte de Nossa Senhora das 

Mercês de Catalazete, Oeiras

Figura 33 - Forte de Santo Amaro do 

Areeiro, Oeiras

Figura 34 - Forte de São Bruno de 

Caxias, Oeiras

Figura 35 - Forte de São João das 

Maias, Oeiras

Figura 36 - Forte de Santo António da 

Barra, Cascais

Figura 37 - Forte de Santa Marta, 

Cascais

Fig. 38 - Forte de São João de Arade, Lagos Figura 39 - Forte da Meia Praia, Lagos Fig. 40 - Forte de Santa Catarina, Portimão
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Figura 41 - Fortaleza de Nossa Senhora 

da Luz, Lagos

Figura 42 - Fortaleza de Cacela, Vila 

Real de Santo António

1.2.3. O papel dos engenheiros militares

 Durante este período, Portugal necessitava de especialistas / engenheiros militares 

em arquitetura militar e na arte de fortificação, visto que, a maioria destes engenheiros 

militares portugueses encontravam-se a exercer trabalho no Brasil e, consequentemente, foi 

imperativo recorrer a engenheiros estrangeiros. Maioritariamente, os engenheiros militares 

que vieram empreender para Portugal tinham origem Francesa. Destaca-se a figura de Miguel 

de L’École.

«A 13 de Julho de 1647, D. João IV assinava um decreto instituindo em Lisboa, a pedido 
de um grupo de militares, uma Aula de Fortificação e Arquitectura Militar, funcionando 
na Ribeira das Naus, sob a regência de Luís Serrão Pimentel. Poucos eventos tão 
precisamente datáveis como este terão tido tanto significado para a história da arte 
portuguesa.»

(MOREIRA in MOURA, 1986: 83)

 Nesta época, em Portugal, já existiam tratados sobre a “arte ae guerra e de 

fortificar”, que contribuíram para fortalecer a necessidade de criar uma Escola Portuguesa 

de Fortificação. O objetivo principal era formar um conjunto de arquitetos militares, que 

até então, era desenvolvido apenas por engenheiros, com a finalidade de implantarem uma 

reforma no sistema defensivo.
«As Aulas de Fortificação ou Arquitetura Militar tratavam-se essencialmente de liçoes 
teórico-práticas, ministradas pelo cosmógrafo ou engenheiro-mor do Reino, no caso 
de Lisboa. Nos casos ultramarinos, estas eram ministradas pelo engenheiro-diretor ou 
engenheiro-diretor de uma determinada província ou praça.”

(SOUSA, 2017: 21)

 O principal protagonista desta Escola, foi Luís Serrão Pimentel, que lecionou Ciência 

Militar, Matemática e Cosmografia, que culminou o seu percurso com a realização do primeiro 

tratado nacional intitulado “Methodo Lusitânico de Desenhar as fortificações das Praças 

Regulares e Irregulares fortes de campanha, e outras obras pertencentes à Arquitectura 

Militar”.
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Figura 43 - Forte de Paçô Figura 44 - Forte de Esposende

Figura 45 - Forte de Paçô

 A denominação de Método Lusitânico advém de este ser o primeiro a produzir um 

tratado em língua portuguesa e, conjuntamente apresenta um novo método, já que cada reino 

criava um método próprio de fortificar.

 «Tratou-se, na essência, de um compêndio “destinado a dotar os formandos de 
conhecimentos teóricos profundos e de instrumentos de intervenção e decisão” ao nível 
de dimensionamento e parcelamento urbanos.»

(GRANDE, 2002: 69)

 O referido Tratado apenas foi divulgado em 1680, após a morte do autor, que acabou 

por se tornar uma obra de referência para todos os arquitetos militares que lhe sucederam.
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«Luís Serrão Pimentel desenvolveu no seu Método Lusitano “um conceito de cidade ideal 
que, com mais justeza, deve ser apelidada de cidade dos militares, dado o seu conteúdo 
estético e os pressupostos hierárquicos de organização social e económica”. O conceito 
de cidade dos militares exprime, afinal, o que poderia constituir a utopia urbana da 
nossa Engenharia-militar de então - um espaço muralhado e organizado a partir de uma 
praça de armas, centro estruturado de numerosos edifícios públicos e de uma retícula de 
ruas enfiadas em direção aos baluartes ou às cortinas defensivas. Embora o compêndio 
de Pimentel não formulasse um desenho modelar deste conceito, a verdade é que a sua 
formulação teórica dava expressão objectual aos pressupostos empíricos presentes nas 
anteriores fundações manuelinas.»

(GRANDE, 2002: 69)

1.2.4. Materialidade

 As fortalezas e os fortes localizados junto à linha de costa, tinham como material de 

construção, alvenaria e cantaria de granito (fig. 43, 44 e 45), porque geralmente era retirada 

dos próprios locais onde se encontravam implantadas essas mesmas fortificações. Está, 

assim, adjacente o conceito de se camuflarem na paisagem, para que não fossem encontrados 

pelo inimigo e mantendo-se fora do alcance de visualização destes.

 No caso dos fortes que se encontram na linha de costa, estes localizam-se 

principalmente sob sítios rochosos para estes servirem de fundação como também para que 

se dissimularem na paisagem, e assim tornarem-se menos vulneráveis a ataques.

«Qualquer obra de fortificação, para que seja realmente eficiente tem de, acima de 
tudo, ser facilmente mantida, quer em trabalhos de engenharia, quer em números de 
homens que constituem a sua guarnição. Uma obra de implique gastos onerosos de  
reparação dos seus muros, demasiado tempo na sua reconstituição, um avultado número de  
soldados na sua guarda ou um grande número de armas ficas para a sua defesa, pode  
comprometer toda a protecção necessária a um território e obrigar a um sacrifício mo-
netário que é, frequentemente, incomportável.»

(ANTUNES, 1996: 38)

 Qualquer fortificação dependia da posição que ocuparia no território, e das 

obras que possuía, associando-se sempre o valor natural - a topografia do terreno - com 

o valor artificial - resulta do engenho, rigor da planificação e meios de construção.

 «Toda a paisagem costeira, intervalada com construções maioritariamente  
habitacionais de características recentes, é pontuada com a presença de elementos  
amuralhados com vigias estreitas e regularmente completada por artilharia militar, 
como se estivessem a proteger fortemente quem as utiliza numa postura de domínio do 
território e controlo do Oceano.»

(SANTOS, 2014: 38)
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1.2.5. Funções
«Fortificações defensivas serão recintos fortificados capazes de controlar o acesso  
através de determinado ponto, e ao mesmo tempo repelir qualquer ataque. Para tal,  
deveriam ter uma zona interior onde se organizaria a tropa, e capacidade para  
acomodar esta como os elementos e armas utilizados no interior do seu perímetro.»

(CORREIA, 1997: 78)

 De facto, estas construções tinham como objetivo ser eficazes na defesa contra os 

ataques externos dos quais poderiam ser alvo, como também procuravam ser um ponto de 

refúgio e robustez contra o inimigo, tal como capacidade para o combater.

 As funções que eram implementadas estão diretamente ligadas ao sistema construtivo 

que estava subjacente, já que tudo era pensava de modo a que fosse o mais rentável possível 

e, ao mesmo tempo, seguro.

«São estruturas arquitectónicas com características diversas, quer nos materiais  
empregues, quer nas funções que desempenharam. Todas representam a expressão  
visível do génio humano que, com apurado instinto de sobrevivência e de conservação 
dos seus bens, incluindo a própria permanência da comunidade onde se inseria, foi capaz 
de desenvolver inteligentes sistemas de defesa e ataque, adaptados às tecnologias que 
cada período histórico ofereceu.»

(Instituto Açoriano de Cultura, 2005: 143)

 As funções primitivas destas estruturas militares estavam ligadas tanto à componente 

defensiva como também residencial, podendo albergar no seu interior também uma capela, 

aliando uma vertente religiosa. 

«As fortalezas eram estruturas funcionais e militares, desempenhando o papel de defesa 
e destinadas a prevalecer na paisagem como sinais de poder. Indicavam a condição de 
propriedade e ocupação do local, construídas para servir como instrumentos práticos e 
visíveis de sua capacidade de guerrear, um símbolo político de domínio territorial.»

(PRATA, 2011: 127)

«Um esquema mínimo de fortificação, implicava uma disposição de edifícios, por  
determinada ordem, sempre submetida à eficácia militar: era necessário um lugar 
amplo para a formação e movimento de tropas, espaço para dormitórios e lugares  
independentes destes para instalação das cozinhas e refeitórios. Eram necessários  
armazéns para viveres, artilharia, armamento, munições, e em muitos casos espaços  
destinados às residências de oficiais, governadores, etc.
No caso de uma fortificação com estes requisitos estar ligado a um aglomerado urbano, 
a situação torna-se mais complexa, já que às condicionantes referidas se devem juntar as 
questões urbanas, da população residente.»

(CORREIA, 1996: 78-79)
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1.2.6. O problema do abandono 

«Essas fortificações [da Guerra da Restauração] constituem a parcela pior conhecida 
da arte portuguesa do século XVII, mas uma das mais importantes também, quer por seu 
quantitativo global - não erraremos se afirmarmos que durante esse período se construiu 
maior cubagem de obras militares que da restante arquitectura erudita, num esforço 
financeiro impressionante (2 milhões de cruzados em 1641, ou seja, 60% das receitas do 
Estado), que não pôde deixar de ter forte impacte sobre a estrutura da procura interna 
-, quer pelo significado que assume enquanto elemento de uma verdadeira revolução 
epistemológica.»

(MOREIRA in MOURA, 1986: 75)

 Hoje em dia, o estado em que se encontram grande parte dos monumentos tornam o 

Património como uma problemática, devido ao abandono e à falta de manutenção. 

«(...) constitui um imperativo de todo o cidadão velar pela herança recebida dos nossos 
antepassados, valores da nossa memória colectiva que afirmam a grandeza de um povo, 
que respondem a uma realidade que perfila perante as gerações de cidadãos que dela 
usufruíram e com ela se identificaram (...)»

(NUNES, 1995: 9)

 No que diz respeito às fortificações, estas apresentam graves problemas de 

conservação, porque devido à evolução dos elementos de defesa, iam sendo constantemente 

alteradas. Uma das causas, é também o fator atmosférico, já que na maioria das vezes  

situam-se junto ao mar, e estão sujeitos à erosão provocada pela chuva, o vento e o mar, o que 

leva a uma acelerada deterioração da estrutura. É assim necessário que exista manutenção, 

de forma a que não chegue à ruína.

«Como todas as coisas da vida, as construções da arquitectura - as obras de arte, em 
suma - também definham, envelhecem e, a menos que existam condições de restauro, 
vontade política e medidas cautelares de preservação, tendem a desaparecer.» 

(SILVA, 2014: 10)

 O Estado Português é proprietário de Património Classificado, nomeadamente 

religiosa, civil e militar, do qual se destaca, mais especificamente, as fortificações 

de origem medieval e moderna, como muralhas, castelos e atalaias, fortalezas 

abaluartadas na fronteira terrestre e as fortalezas da costa, como também os quartéis.

 Assim, uma das causas a referir é a falta de recursos financeiros por parte do seu 

proprietário para assegurar a manutenção de todos os imóveis que lhe está afeto que, no 

caso do património militar está em parte ao Ministério da Cultura (Direção da Cultura 
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Figura 46 - Forte da Guincho, do Abano ou, ainda, das Velas, erguido em 1642. (Concelho de Cascais, Distrito de Lisboa)

Figura 47 - Forte da Santa Apolónia, também 

conhecido como Baluarte de Santa Apolónia ou Bateria 

de Manique, no século XVII. (Concelho e Distrito de 

Lisboa)

Figura 48 - Forte da Graça (também designado Forte do Conde 

de Lippe) em Elvas, século XVII. (Concelho de Elvas, Distrito 

de Portalegre)

Figura 49 - Forte de Santo Amaro, ou do Areeiro, em Oeiras, 

projetado no século XVII. (Concelho de Oeiras, Distrito de 

Lisboa)

e DGPC), aos Municípios e ao Ministério da Defesa para funções de caráter militar. O que 

os torna mais vulneráveis ao vandalismo, abandono e a sucessiva degradação desta herança 

patrimonial e histórica do país (fig. 46, 47, 48 e 49).

 Analisando os deveres do Estado e demais entidades do Património Cultural, compete 

a este o dever de preservar, defender e valorizar.
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 Como são considerados Imóveis de Interesse Público, a requalificação destes edifícios 

envolve projetos que exigem uma atenção especial por parte da Direção-Geral do Património 

Cultural. 

«O que leva ao abandono do património construído, à consciência de perda irremediável, 
ao sentimento de que alguma coisa é descartável e finita? As razões são as de sempre: 
perda das funções de origem, desvalorização da marca estilística, entraves ao crescimento 
urbanístico e a outras intromissões na paisagem, falta de controlo e de segurança abrindo 
campo a toda a sorte de vandalismos, e mudança ideológica substantiva nos modos de 
encarar tal património como documento cultural operativo. Todas estas circunstâncias 
abrem campo á ruína, como consequência directa da desvalorização abrupta.» 

(SILVA, 2014: 27)

 Assim, a franca adesão do poder público às políticas de conservação e restauro das 

fortificações militares prejudica seriamente a memória do passado e, se adicionarmos o fator 

da sua localização, na maioria dos casos, não favorece, antes, contraria os esforços para a 

conservação, visto que se situam geralmente junto ao mar ou em locais de difícil acesso. 

 Assim, sintetizando, há um somatório de causas interligadas que se encontram 

subjacentes ao abandono deste tipo de Património:

 - Novas tecnologias bélicas, que tornam obsoletas as fortificações da Restauração;

 - Problema cultural - desconhecimento pela sociedade do seu valor histórico e 

cultural;

 - Falta de investimento do seu detentor, o Estado;

 - Falta de uma entidade que garanta a “continuidade” arquitetónica dos edifícios.

 - Falta de mão de obra especializada;

 - Escassos incentivos legais ou fiscais.

«(...) é patente nestas fortificações a sua diversidade e riqueza, no espaço e na forma 
- seja geográfica e morfológica, mas também de ordem dimensional e tipológica (há 
muralhas, castelos, fortes, fortalezas, fortins, etc.).» 

(Instituto Açoriano de Cultura, 2005: 151)
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Fortaleza de Armação de Pêra
Forte da Barra de Aveiro

Forte da Ínsua
Forte da Roca, no Alto das Estradas

Forte de Albarquel
Forte de Âncora

Forte de Leça da Palmeira
Forte de Milreu

Forte de Nossa Senhora de Porto Salvo
Forte de Oitavos

Forte de Santa Apolónia

Forte de Santa Luzia
Forte de Santa Marta

Forte de Santo Amaro do Areeiro

Forte de São Brás de Sanxete

Forte de São João Baptista

Forte de São João das Maias

Forte de São Sebastião

Forte de São Teodósio
Forte de Vera Cruz

Forte do Cão
Forte do Guincho

Forte no Lugar de Paimogo

Fortim da Areosa

Forte de Montedor

Forte do Rato
Forte da Meia-Praia

Forte de São Francisco Xavier do Queijo
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 Com este levantamento (fig. 50) constatou-se que na sua maioria os Fortes da 

Restauração foram erguidos na década de 40 do século XVII, visto que foi nesta altura 

que os conceitos de defesa se modificaram de forma considerável e foi necessário dotar o 

território continental, em particular a linha de costa, com estruturas militares atualizadas. 

Assim, foi necessário a criação de um sistema defensivo que fosse capaz de barrar o acesso 

às cidades por via fluvial. 

 Posteriormente a este período conturbado de defesa do território, a maioria das 

fortificações foram desartilhadas, ficando sem guarnição. 
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 Atualmente, como é possível constatar, após terem deixado a função de defesa, 

deixaram de ter qualquer uso, o que consequentemente, a maioria foi deixado ao 

abandono. 

 As condições que, hoje em dia, estes monumentos se apresentam são condicionados 

pela falta de manutenção a longo prazo, o que retém as intervenções de reabilitação, tornando 

a intervenção num processo mais complexo. 

 A maioria destes edifícios são considerados Imóveis de Interesse Público, pelo 

valor documental, arquitetónico e significativo (apêndice 16). Logo, por consequência, 

condiciona todo o processo de reabilitação do edificado, visto que não se pode realizar 

qualquer intervenção, no interior ou no exterior, sem uma autorização do órgão competente 

da administração central, neste caso da Direção Geral do Património Cultural. 

«Estas estruturas foram, no passado, permanentemente alteradas para se  
adaptarem aos complexos mecanismos da defesa e da guerra. Quando em uso, dispunham de  
mão-de-obra que garantia a sua permanente conservação, impulsionada por razões 
mais pragmáticas do que aquelas que hoje são invocadas, pois era a própria vida das  
guarnições que, na ausência de uma conservação eficaz, poderia sucumbir perante o 
inimigo.»

(LOPES, Flávio in Instituto Açoriano de Cultura, 2005: 145)

 Assim, tal como o autor afirma, hoje em dia, as fortificações que chegam até nós, 

refletem o espírito de identidade e soberania de um país implantado com uma extensa frente 

de água, caraterizado pelos ataques dos inimigos por via marítima.

«Ora, em matéria de preservação do património sabemos que os recursos  
financeiros disponíveis nunca serão os ideais, o que exige duas atitudes: por um lado a  
inevitável seleção e escolha das fortificações a conservar com fundos públicos oriundos dos  
organismo com tutela direta sobre o património arquitetónico, e por outro tentar  
encontrar, quer em diferentes departamentos estatais, quer na sociedade civil apoios que 
permitam alargar o número de bens a preservar. 
Esta aproximação a outros organismos públicos ou à sociedade civil conduz,  
normalmente, à necessidade de ponderação e eventual aceitação de novos usos para as 
fortificações, que ultrapassarem o mero valor simbólico e comtemplativo.»

(LOPES, Flávio in Instituto Açoriano de Cultura, 2005: 146)
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1.3. Princípios/ações para a intervenção nos Fortes da Restauração
1.3.1. Métodos de intervenção
 Depois de muitos destes edifícios terem ficado obsoletos, devido à rápida evolução 

da artilharia e à explosão tecnológica dos séculos XIX e XX, é necessário protegê-los, isto 

é, que se respeite o Património de forma a valorizá-los. Para isso, é essencial atribuir-lhe 

novas funções e usos, dando a possibilidade da comunidade poder usufruir destes espaços, 

adaptando-os às necessidades contemporâneas, mas sem nunca pôr em causa a história do 

edifício (fig. 51).

 Tendo como premissa o princípio da salvaguarda, esta deve guiar-se pela intervenção 

mínima quanto possível, de forma a garantir a proteção do imóvel e, ao mesmo tempo, que 

exista uma reutilização do edifício.

 Assim, é necessário que exista um profundo conhecimento do objeto arquitetónico 

em questão. Para isso é fundamental analisar todas as fontes documentais existentes. Essen-

cialmente existem três tipo de documentação que é imprescindível a sua consulta: a escrita 

(monografias, publicações); a gráfica (fotografias, monografias digitais) e oral (transmitida 

diretamente pelas pessoas que conheceram/viveram no edifício e a sua evolução).

 «El conocimiento histórico del monumento es fundamental, tanto para poder  
plantear y proyectar una correcta y eficaz intervención en él, como para garantizar 
la protección de su valor documental (es decir, la exploración o preservación - según  
convenga - de su capacidad informativa), protección que hemos planteado como uno de 
los objetivos básicos de la restauración. Ya la Carta de Venecia reconoció la importancia 
de esa lectura histórica :”la restauración estará siempre precedida y acompañada de un 
estudio arqueológico e histórico del monumento”, manda su artículo noveno. Alcanzar 
ese conocimiento si no se tiene es, por tanto, un fin esencial de la primera erapa de la 
restauración objetiva.»2

(NAVARRO, 1999: 41)
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2 Tradução da autora:
 O conhecimento histórico do monumento é fundamental, tanto para poder planear e projetar uma 
intervenção correta e eficaz nele, como para garantir a proteção do seu valor documental (ou seja, a exploração 
ou preservação - conforme o caso - da sua capacidade informativa), proteção que está proposto como um dos 
objetivos básicos do restauro. Já a Carta de Veneza reconheceu a importância desta leitura histórica: “o restauro 
está sempre precedido e acompanhado de um estudo arqueológico e histórico do monumento”, conforme o seu 
nono artigo. Alcançar este conhecimento é, portanto, um fim essencial da primeira era do restauro objetiva.
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CONHECIMENTO

DIAGNÓSTICO

INTERVENÇÃO

CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA E 
MANUTENÇÃO

Fase 1. Pré-diagnóstico 
Fase 2. Diagnóstico 
	 2a. Análise histórica 
	 2b. Análise material 
	 2c. Análise sociológica 

Fase 3. Diagnóstico do objeto 
Fase 4. Planeamento da intervenção 

Fase 5. Projeto 
Fase 6. Execução 
Fase 7. Seguimento 
Fase 8. Participação 

Fase 9. Divulgação 
Fase 10. Prevenção 
Fase 11. Manutenção 

Figura 51 - Método de intervenção a aplicar, segundo o Método SCCM de restauración monumental.

 Os conceitos que se encontram associados a intervenções na pré-existência são  

diversos, da qual se destaca a salvaguarda, valorização, conservação, manutenção,  

requalificação e reabilitação.

«Por isso é também imprescindível reaproximar o público do património. Para este  
efeito, nunca serão suficientes apenas campanhas de divulgação, por mais espetaculares 
que sejam. Para que o público conheça e reconheça o “seu” património, é preciso que, 
literalmente, se aproxime dele. São dois os meios dessa necessária aproximação: o seu 
conhecimento e o seu usufruto, o que pode implicar o seu uso, ou não uso, mas que deve 
de todos os modos interiorizar uma presença.»

(Universidade do Algarve, 2014: 20)
 

 A maioria das fortificações militares apresenta uma enorme capacidade para 

adquirir novos usos. Mas é necessário refletir que seja qual for a utilização atual, que durará 

alguns anos, inevitavelmente marcará mais uma etapa do edifício. O objetivo principal é 

a conservação deste património de origem militar, de forma a que, no futuro se continue a 

mostrar a nossa identidade.

«A consciência da salvaguarda do património artístico, cultural e ambiental impõe um 
esforço pluridisciplinar que visa congregar a comunidade científica no seu conjunto 
(arquitectos, arqueólogos, técnicos de conservação e restauro, etnógrafos, museólogos, 
bibliotecários-arquivistas, autarcas, galeristas, historiadores, etc.) e ganha ênfase no 
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trabalho da História da Arte, disciplina que, pela metodologia no estudo de monumentos, 
espaços e obras se torna “ponto de encontro fundamental” para se reforçar a imperio-
sidade da defesa desses valores-memória e o imperativo político de estratégias de aná-
lise, formação profissional, salvaguarda e fruição adequados às necessidades do nosso 
tempo.»

(SILVA, 2014: 38-39)

 Tal como afirma Paulo Pereira, ex-vice presidente do IPPAR  

(Instituto Português do Património Arquitetónico), atual DGPC (Direção Geral do  

Património Cultural) para se intervir no Património é necessário considerá-lo como 

um todo, isto é, tal como o autor apelida de “intervenções globais”, ou seja, não se  

deverá apenas focar no imóvel, mas sim, em todo o conjunto envolvente, como o território e a  

população que ali se localize.  

«A gestão integrada visa, precisamente, “integrar” na estrita intervenção física no  
monumento, aspectos que têm a ver com a extensão territorial e até com a  
extensão social desse mesmo bem. Falo daquilo que tem a ver com a disciplina urbana 
e com o governo da paisagem. Assim, de cada vez que se pretende recuperar um bem,  
procura-se, ao mesmo tempo, garantir a sua sustentabilidade e, obviamente também,  
garantir uma longevidade que o salvaguarde de agressões, inclusivamente do ponto de vista  
urbano. Quero dizer: tudo aquilo que envolve a existência do monumento (um monumen-
to “do passado” é sempre um edifício, um bem, “do presente” - não me canso de dizê-lo)  
deverá ser, obviamente, também salvaguardado e cuidado de modo a que se mantenha e se  
controle o ambiente e o contexto no qual se insere o monumento.»

(PEREIRA, 2004: 42-43)

 Deste modo, de acordo com o autor tipifica três classes de monumentos “clássicos”: 

 - Palácios Nacionais;

 - Grandes conjuntos monásticos;

 - Castelos e fortalezas.

 Nesta última tipologia, o autor considera que
«(...) essas velhas máquinas de poder, hoje obsoletas, sem qualquer função, esqueletos 
abandonados ou ruínas puras, algumas delas apropriadas e habitadas no seu interior, 
outras completamente isoladas e à espera de um visitante curioso que procure desentra-
nhar a sua história.»

(A.A.,V.V, 2001: 8)

  Essencialmente, o fundamental é que o imóvel possua capacidades para captar o  

público, através da sua pré-existência e, ao mesmo tempo, se consiga introduzir novas  

funções como, por exemplo, espaços explicativos, auditórios, cafetarias, de forma a  

dinamizar o uso e, pontualmente, o seu funcionamento.
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1.4. Conclusão
«Ao analisar a defesa da costa é necessário ter presente que defender é um acto  
bélico cujo conceito abrange actividades tais como: proteger, vigiar, dissuadir ou  
combater. É também necessário reflectir num conjunto de vectores que foram fundamen-
tais para a protecção do nosso litoral ao longo dos tempos. (...) Podemos então considerar  
associdados os seguintes vectores: o Homem que desde as épocas mais remotas sentiu 
necessidade de defender-se, que usou sempre o terreno em seu favor tendo construído 
fortificações em pontos estratégicos; que se apoiou nos navios, como componente naval 
com a missão táctica de defesa móvel; e que conseguiu com a artilharia desenvolver o 
combate em profundidade. »

(A.A.,V.V. 2013: 111)

 

 Neste primeiro capítulo, como foi demonstrado através do estudo da arquitetura  

militar, as fortificações nascem de uma necessidade específica de defesa do território numa 

época em que os principais inimigos provinham do mar, acabando por se tornar imperativo a 

construção de um conjunto de defesas que foram construídas ao longo da costa portuguesa.

 E, posteriormente, após terem cessado funções militares, a sociedade e o estado  

entenderam que não seriam úteis para a sociedade, deixando-as ao abandono.  

Permanecendo, na maioria dos casos, até aos dias de hoje sem serem alvo de nenhuma  

intervenção de preservação.

 Perante a singularidade destes monumentos, é essencial que as intervenções a  

realizar se pautem pela valorização e respeito pelo Património e o lugar onde se inserem, de 

forma a minimizar o impacto do projeto na história do edifício. 

 Contudo, é evidente que as fortificações narram, de certa forma, parte da Histó-

ria de Portugal e, por isso, estes bens imóveis alicerçam um elevado valor documental,  

arquitetónico e significativo. 
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CAPÍTULO 2
Intervenções de Referência no Património Militar:

A Valorização
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Figura 52 - Planta original da Praça de Cascais

Antes da intervenção - Patologias

Figura 53 - Planta de localização da reabilitação

Fig. 56. Patologia de água - Humidade

Fig. 57. Patologia Estrutural - Vidros partidos

Fig. 54. Patologia Estética - Ruído Visual Fig. 55. Patologia Estética - Descaraterização

Fig. 58.  Patologia Estética - Alteração da envolvente descontextualizada
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2.1. Reabilitação da Pousada da Cidadela de Cascais - Arq.º Gonçalo Byrne,  
Arq.º David Sinclair e Arqº João Góis
 A Cidadela de Cascais encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público 

desde 1971, tal como se encontra incluída na Área Protegida de Sintra - Cascais. A sua  

construção remonta ao século XVII.
 A nível do enquadramento estratégico, esta localiza-se junto à costa, na entrada da 

Barra do rio Tejo. Adjacente, a sudeste encontra-se a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz. O 

interior da Cidadela é constituído por um núcleo central, neste caso, um pátio quadrangular 

de 35 metros de lado, limitado por quatro edifícios ou quarteirões. Na praça existiria também 

uma cisterna e uma capela. Em 2004, foi cedida ao Município de Cascais por um período de 

35 anos.

 A nível de funções, a Cidadela transformou-se em 1896 na sede das campanhas  

oceanográficas promovidas por D. Carlos, onde acolheu o primeiro laboratório de  

biologia marítima em Portugal. Em 1910, tornou-se na residência temporária de Presidentes da  

República, como, por exemplo, Óscar Carmona. Posteriormente, desde 1927 até 1931, 

sob o domínio do Exército, transforma-se no Grupo de Artilharia Contra Aeronaves n.º1.  

Subsequentemente foi deixada ao abandono.

 As principais intervenções realizadas antes da intervenção em estudo, foram  

executadas após o terramoto de 1755, visto que a vila é praticamente arrasada, e da Cidadela 

apenas permanecem as muralhas exteriores e a cisterna subterrânea. Foi assim necessário a 

reconstrução da área destruída, que seguiu a planta original. Reerguendo praticamente na 

totalidade toda a Cidadela.

 A intervenção realizada pelos arquitetos Gonçalo Byrne, David Sinclair e João Góis, 

em 2010 tem como objetivo a reconversão de usos e reabilitação arquitetónica que procura 

alterar o primitivo uso militar e adapta-a a um uso civil, turístico-urbano, valorizando a vila 

de Cascais como um destino turístico. 

 A intenção de valorizar o Património reflete-se em dois níveis de atuação. 
«Um primeiro com um carácter de valorização do edificado histórico significativo 
existente, seja pela reciclagem/regeneração de usos, seja pela sua reabilitação, 
requalificando espaços e promovendo espaço público.
Um segundo, que se traduz na construção de edificado novo sem violentar as tipologias 
pré-existentes, propondo-se novas tipologias que assentam nos valores de reversibilidade 
e integridade recomendados, mediante o uso de estruturas leves e autoportantes 
e materialidades contemporâneas. A construção nova procura integrar-se e  
articular-se com o pré-existente, propondo uma intervenção arquitectónica assumidamente 
contemporânea, mas que, simultaneamente, preserve a autenticidade do monumento e o 
“espírito do lugar”.»

(Memória Descritiva - Programa preliminar de reabilitação)
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Após a intervenção

Figura 64 - Vista aérea da Cidadela de Cascais e zona envolvente

Fig. 59. Entrada da Pousada

Fig. 62. Edifício a sul Fig. 63. Edifício sob o terrapleno a sul

Fig. 60. Espaço exterior Fig. 61. Túnel de acesso às antigas baterias
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 O projeto teve como base os princípios de reversibilidade e integridade, no entanto 

os edifícios são totalmente alterados no seu interior, visto que a estrutura pré-existente 

não se adequa às novas funções, como também a demolição de blocos de edifícios que 

são posteriores à construção original da Cidadela e não têm valor arquitetónico relevante, 

analisando todo o conjunto. 

 Devido à nova função que foi atribuída ao edifício, e ao mau estado de conservação 

do mesmo, as patologias tiveram de ser revestidas por pladur, o que não permite que a 

estrutura primitiva ficasse à vista. Do ponto de vista formal e material, o novo volume 

que foi construído não entra em confronto com o que previamente existia, visto que os 

arquitetos tiveram o cuidado de distanciar o edifício do pano de muralha de pedra através do 

revestimento das fachadas com uma malha de aço oxidado, que permite que o pré-existente 

seja visível, garantindo uma certa transparência. 

 Os materiais utilizados foram pensados de acordo com os princípios da integridade 

de reversibilidade, visto que, para além do uso de estruturas leves e autoportantes, a 

materialidade poderá ser removida passado cerca de 50 anos, mantendo o pré-existente 

intacto.

 Quanto à integração do novo edificado na envolvente  não põe em causa a leitura que 

este edifício previamente tinha, visto que este tem um caráter subtil, visto a partir da praça 

exterior. 

 A nível dos arranjos exteriores, anteriormente à intervenção na Cidadela, o 

perímetro que a rodeia a oeste sofreu alterações, uma vez que foi construído um parque de 

estacionamento subterrâneo e, consequentemente, foram efetuados arranjos no pavimento 

dando origem à Praça D. Diogo de Menezes. O material utilizado põe em causa a posterior 

leitura do conjunto, na medida em que, foi aplicado betão branco. Este entra em confronto 

com o pano de muralha que se encontra subjacente à laje, e poderá provocar, a longo prazo, 

patologias que possam pôr em causa a estabilidade da muralha, como também, empiricamente 

a interpretação da história ali retratada.
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Fig. 65. Planta de finais do séc. XVIII Fig. 66 - Plantas da nova intervenção. Piso térreo e planta de cobertura.

Fig. 68. Patologia Física - Superfície irregular Fig. 69. Patologia Estética - Ruído Visual

Fig. 67. Gravura, anterior a 1936.
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2.2. Museu do Farol de Santa Marta, em Cascais - Arq.º Aires Mateus
 O Forte de Santa Marta encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público 

desde 1977, como também está incluído na Área Protegida de Sintra - Cascais.

 A sua construção remonta ao século XVII, onde surge a primeira representação, em 

planta, do forte, realizada pelo arquiteto Mateus do Couto.

 Localiza-se na margem direita da foz da ribeira dos Mochos. Foi erguido no  

contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa (1640-1668), e  

encontra-se integrado na primeira linha de fortificações da barra do Tejo, de forma a defender 

a cidade de Lisboa. Apresenta uma planta poligonal irregular, composta por uma plataforma  

retangular, virado ao mar, que procurou tirar partido da configuração do esporão rochoso 

onde se ergueu.

 Encontra-se sob posse do Ministério da Defesa Nacional - Marinha e, por isso, em 

2000, em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais assinam um protocolo para a sua 

recuperação.

 Na década de 30 do século XVII, o forte encontrava-se já num estado de semi- 

-abandono, que se acentuou aquando do Terramoto de 1755, que praticamente o arruinou.

 Entre 1762 e 1763, foi reedificado com o objetivo de defender a cidade de Lisboa na 

Guerra dos Sete Anos. Transformou-se praticamente na sua íntegra, na qual se construiu a 

cortina virada à baía de Cascais.

 Tal como todas as pequenas fortificações marítimas que se encontram na mesma 

linha de defesa, nos inícios dos anos trinta do século XIX, tornou-se obsoleto e sem qualquer 

valor militar. 

 Devido à sua localização privilegiada e a uma “necessidade de iluminar o corredor 

marítimo entre Cascais e S. Julião da Barra e de assinalar a aproximação ao porto daquela 

vila” (CARVALHO, 2009: 27) foi erguido o Farol de Santa Marta, em 1868, marcando 

uma nova fase na evolução da história do forte, o qual teve que se adaptar/transformar para 

receber novos ocupantes, os faroleiros e as suas famílias.
«No acto do projeto concorrem abruptamente as forças que definem o existente: a sua 
História, a sua Memória e a sua Capacidade de Transformação.
Desde o século XVII até à contemporaneidade, a sobreposição de diferentes vontades 
para o mesmo lugar, os recursos materiais e tecnológicos de cada momento, e a 
disponibilidade do património herdado, concorrem para uma sucessão de adições, mas 
também de adaptações e subtrações.
O projecto para o conjunto constrói-se assim partindo dos valores em presença:
_ Um legado patrimonial significativo, feito de formas, espaços e sistemas construtivos;
_ Um processo histórico próprio, legível na morfologia e estado actual do edifício;
_ Uma lúcida visão do futuro, expressa no programa preliminar do concurso.»

(CARVALHO, 2009: 63)
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Após a intervenção

Figura 74. Imagem de conjunto

Figura 73. Corte transversal

Figura 70. Pátio central

Figura 71. Farol Museu de Santa Marta Figura 72. Entrada para o Farol
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 A intervenção realizada pelos arquitetos Francisco e Manuel Aires de Mateus, em 

2006, surge como uma tentativa de travar o sucessivo abandono, devido à desocupação dos 

edifícios já desde a década de 80 do século XX.

 As premissas de intervenção, de forma a englobar a “(...) memória do tempo  

entretanto decorrido e que viabilize funcionalmente o novo uso como fiel depositário de  

sucessivas contemporaneidades.” (CARVALHO, 2009: 63). Assim, o projeto “(...)  

apostou na transformação das antigas residências dos faroleiros em espaços expositivos e na  

criação de um novo edifício para as funções complementares.” (CARVALHO, 2009: 57).

 A solução arquitetónica apresenta-se inovadora relativamente à adição de um novo 

edifício na proposta, visto que este se adaptou ao pré-existente por mimetismo. Como  

também a nível programática, é o primeiro Farol Museu a ser construído em Portugal, assim, 

é um exemplar que, poderá ser replicado em diversos pontos do país, devido ao múltiplos 

faróis existentes em toda a costa portuguesa. 

«A sua volumetria afigura-se como uma aproximação à configuração recortada das 
muralhas do forte, em termos formais e materiais, reduzindo de forma sensível o seu 
impacto no espaço envolvente.
A proposta explicita-se em três eixos de atuação. Num primeiro momento, a adaptação 
do conjunto existente a novos usos, valorizando a verdade histórica do conjunto.”»
 (CARVALHO, 2009: 58)

 A nível do programa do projeto, “(...) o corpo do farol manterá as suas funções, os 

quatro corpos «originais» serão ocupados com espaços expositivos, enquanto o novo muro 

habitado será ocupado por áreas de apoio.” (CARVALHO, 2009: 68). Assim, as funções 

introduzidas revelam-se compatíveis com o já pré-existente. 

 Quanto aos materiais empregues, o objetivo era de erguer uma imagem que fosse 

mais contemporânea mas, para o conseguir os arquitetos tiveram que recorrer à utilização 

de betão armado, coberturas planas invertidas e argamassa pintada, sobretudo nas novas 

construções, o que desvirtua, por completo, a imagem tradicional associada a estes edifícios.

 Relativamente aos arranjos exteriores e ao enquadramento com a zona envolvente, os 

arquitetos procuraram uma correta articulação entre as duas cotas distintas dispondo, assim, 

de duas praças que possibilitam um espaço livre para que possa ser usado para qualquer 

atividade.
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Figura 75. Planta original

Antes da intervenção - Patologias

Figura 76. Planta de localização da reabilitação

Fig, 79. Patologia Física - Deformação

Fig. 80. Abandono do edifício em geral

Fig, 77. Patologia Orgânica - Presença orgânica Fig. 78. Patologia Química - Oxidação

Fig. 81. Pat. Física - Desprendimento das alvenarias e das argamassas
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2.3. Reabilitação do Forte de Santa Catarina, Figueira da Foz - Arq.º Ricardo Vieira 
de Melo
 O Forte de Santa Catarina encontra-se classificado como Imóvel de Interesse  

Público, desde 1961. A sua época de construção remonta ao século XVI /XVII,  

provavelmente pelo engenheiro e arquiteto militar Alexandre Massai.

 Localiza-se na entrada da barra do rio Mondego, na zona de rochedos denominada 

por Rochedos de Santa Catarina. Inicialmente foi uma peça essencial na defesa do porto e 

da baía da Figueira da Foz e Buarcos, em conjunto com a Fortaleza de Buarcos e o Fortim 

de Palheiros, que marcavam o litoral atlântico.

 A nível formal apresenta um traçado muito peculiar, com uma forma triangular, visto 

que contraria os tratados de arquitetura militar existentes à época porque origina um ângulo 

muito agudo que poderia dificultar a defesa em caso de ataque. O motivo que se encontra por 

detrás deste facto é a irregularidade do terreno que, consequentemente, condiciona a planta 

apresentando-se com um “(...) traçado triangular, com ângulos virados a norte, nascente 

e sul, com três cortinas, um meio baluarte e dois baluartes irregulares.” (FOLHETO 

INFORMATIVO Câmara Municipal Figueira da Foz)

 Apresenta no seu pátio interior uma Capela em honra à padroeira Santa Catarina, esta 

foi edificada em 1598 e apresenta uma planta quadrangular, identificando-se com a tipologia 

maneirista.
«Citado em diversos relatórios durante o século XVII e todo o século XIX, percebe-se o 
agravamento do estado de conservação do forte e as constantes necessidades de o dotar 
de novo armamento e de obras de reparação, até à perda da sua função militar.
Perante o fim da atividade corsária, no século XIX, e a evolução da arte da guerra, as 
fortificações do litoral perderam a sua missão e o Forte de Santa Catarina foi desativado 
enquanto fortaleza militar.”»

 (A.A.,V.V, 2018: 33)

 Atualmente encontra-se sob posse da Câmara Municipal da Figueira da Foz, a qual  

em 2014, foi responsável pelo projeto de recuperação do Forte, com o intenção de manter até 

aos dias de hoje o património e, consequentemente, a história do município, para que possa 

ser mostrado à população. 

«O monumento é tratado como um documento e o Forte “fala por si mesmo”, revelando-
-nos a sua trajetória histórica num registo documental detalhado, antes, durante e após 
a reabilitação.
Subjacente à nossa missão, valorizar o património é valorizar a história e a cultura. É 
valorizar a imagem de um território.»

 (A.A.,V.V, 2018: 9)
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Após a intervenção

Figura 87 - Vista aérea do Forte de Santa Catarina e zona envolvente

Fig. 82. Entrada para a capela de Sta. Catarina

Fig. 85. Capela de Santa Catarina Fig, 86. Entrada para a sala dos Baluartes

Fig. 83. Espaço interior - Sala dos Baluartes Fig. 84. Rampa de acesso ao interior
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 O projeto de recuperação do Forte de Santa Catarina é da autoria do arquiteto  

Ricardo Vieira de Melo. Este projeto teve a duração de dois anos, desde 2014 até 2016 e 

abrangeu uma área total de 621 m2.

«A obra visou qualificar todo o interior do Forte, nomeadamente o pátio (praça 
de armas), a capela e as salas dos baluartes. O grau de intervenção foi distinto nos 
espaços exteriores e interiores, sendo de restauro no primeiro caso e de requalificação 
no segundo.»

 (A.A.,V.V, 2018: 60)

 Segundo o arquiteto considera, a intervenção realizada definiu-a como restauro e 

adaptação. Na verdade, considero que o grau de intervenção tenha sido de reabilitação, visto 

que introduziu níveis de conforto atuais, mas sem perturbar a leitura do que previamente lá 

existia. 

 A alteração que se destaca mais é a introdução de novos programas, já que a  

intervenção “(...) procurou ser o menos intrusiva possível, para que as características  

formais, construtivas e espaciais prevaleçam.” (A.A.,V.V, 2018: 60). Assim, o programa  

adequou-se ao edificado, de forma a dar a conhecer ao público a história do Forte,  

permitindo espaços para a realização de exposições, um bar,  um restaurante e ainda umas 

instalações sanitárias. 

 Os espaços interiores foram concebidos tendo em conta as pré-existências, visto que 

“(...) a intervenção mais significativa passou pela introdução de infra-estruturas ocultas 

(...)” (A.A.,V.V, 2018: 60), o que possibilitou uma leitura visual muito mais limpa.  

 Assim, a introdução de materiais novos como o aço cortén e a madeira laminada  

presente na estrutura abobadada marcam, respectivamente, as entrada e o interior das salas 

dos baluartes, revelando uma inovação ao nível espacial.

 Relativamente aos arranjos exteriores, existiu uma requalificação da zona urbana, 

o que permitiu devolver à população a ligação desta área com o rio e o mar, tal como em  

tempos remotos existiria. 

 Em suma, a intervenção revela um grande cuidado na forma como se integra  

novas funções e materialidades reduzindo o impacto visual quer nos espaços exteriores como 

nos interiores. Fundamentalmente demonstra que as diversas camadas que constituem o  

monumento são essenciais para se construir o futuro, e estabelecer uma ligação entre o  

tempo, a história e o território.
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arquitetura

Figura 88. Planta original

Antes da intervenção - Patologias

Figura 89. Planta de localização da reabilitação

Fig 92. Pat. Estética - Instalação elétrica descuidada

Fig. 93. Ocupação pela Brigada Fiscal da GNR - aparcamento 
de veículos apreendidos sob o terrapleno

Fig.90. Pat. Química - Fissuras pontuais Fig. 91. Pat. Estética - Sujidade, grafites e vegetação

Fig. 94. Patologia Estética - Falta de manutenção
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2.4. Reabilitação da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, Póvoa de Varzim -  
Arq.º Rui Bianchi
 A fortaleza de Nossa Senhora da Conceição encontra-se classificada como Imóvel 

de Interesse Público desde 1960. Foi construída no século XVIII, mais especificamente em 

1701, pelo engenheiro militar Sebastião de Souza, tendo só sido só inaugurada a 22 de  

Outubro de 1740.

 Localiza-se na marginal, junto ao porto piscatório da Póvoa de Varzim.  

Atualmente já não faz parte da primeira linha de costa como aonde nasceu, mas continua a ser uma  

referência tendo como base a sua forma exterior, visto que, entra em contraste com a atual 

malha  urbana e edificado construído.

 Apresenta uma planta pentagonal irregular, com quatro baluartes nos seus vértices, 

das quais dois se encontram virados para o mar, intitulados de Conceição e de São Francisco 

de Bórgia, e dois voltados para terra, nomeados de São José e São Filipe e Diogo.

 A fortaleza era constituída por três edifícios que se encontravam adoçados à  

muralha, da quais se destacam seis espaços com algumas singularidades, como a Casa do  

Governador, dois quartéis, a capela em honra da Nossa Senhora da Conceição do Castelo, a Praça de  

Armas e, por fim, o caminho de ronda. 

 Após a sua função militar, entrou em abandono e,  cerca do ano 1850 foi considerada 

como não tendo qualquer importância militar consequentemente, deixou de ter manutenção. 

No entanto, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim propôs sempre funções alternativas 

para este equipamento, tal como, em 1857, um mercado e na sub-delegação da Alfândega; 

em 1859, a estação fiscal da delegação da alfândega e uma escola primária; e, em 1896, o 

Batalhão da Guarda-fiscal. Esta última função foi a que permaneceu até 2010, deixando, 

posteriormente, o edifício novamente ao abandono. Devido aos 114 anos de permanência da 

Brigada fiscal, os edifícios tiveram que sofrer obras de adaptação que foram modificando o 

espaço interior e, por conseguinte, foram-se perdendo as caraterísticas originais. 

«A fortaleza Na Sa da Conceição é fundamentalmente um edifício militar. É essa a sua 
condição matricial, pela qual deve ser compreendido na sua história, no seu contributo 
para a formação do tecido da cidade, na sua forma e no seu carácter. É certo que se 
adaptou ao longo dos seus, quase, 300 anos de existência às sucessivas perspectivas de 
organização dos seus espaços e às condições de funcionamento, que foram essencialmente 
militares, até à saída da Brigada Fiscal da GNR, em 2010. Mas essa condição não o 
impedirá de se reformar e de se acrescentarem novas valências, ao serviço da preservação 
da identidade local, da urbanidade e da vida em sociedade.»

 (Memória descritiva da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim , 2014: 11)
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Após a intervenção

Figura 100. Vista aérea da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição e zona envolvente

Fig. 95. Capela de Nª Sª da Conceição do Castelo

Fig. 98. Vista pelo lado interior da Porta de Armas Fig. 99. Praça de Armas e rampa de acesso ao caminho de ronda

Fig. 96. Espaço interior - piso superior Fig. 97. Espaço interior - piso inferior
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 O projeto de intervenção é da autoria do Município da Póvoa de Varzim, mais  

especificamente pelo arquiteto Rui Bianchi, em 2015

 A reabilitação permitiu que as caraterísticas arquitetónicas, nomeadamente a nível 

formal não se perdessem, existindo assim, numa primeira fase, uma valorização da zona  

urbana, através da demarcação dos espaços verdes e dos percursos pedestres, tal como a 

zona de circulação e a zona de estar do interior da fortaleza.

 Segundo a memória descritiva do projeto, um dos objetivos principais era:

«(...) interpretar as múltiplas camadas de ocupação e sobre elas forma sínteses que 
permitam, por um lado preservar os documentos como testemunho do passado e por 
outro, estabelecer uma unidade legível que permita compreender de forma simples e 
acessível, a estrutura essencial do tempo e da história.»

 (Memória Descritiva da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim , 2014: 15-16)

 Atualmente, o forte mantém a forma original, mas a nível funcional foi  

completamente alterado, estando agora vocacionado para serviços de acesso público,  

essencialmente ligados à cultura gastronómica regional e serviço de restauração e bebidas.

 Nos espaços interiores, particularmente na Casa do Governador e nos Quartéis  

Poente e Nascente, como se pode ver nas figuras ao lado, foram inseridas estruturas  

metálicas, nomeadamente estruturas de pavimento e cobertura, que tiveram em conta o  

material original, a madeira que originalmente existiria. A Capela sofreu obras de  

manutenção, preservando todas as estruturas e pormenores já existentes da arquitetura  

barroca, mais especificamente dos finais do século XVIII, tornando-se agora como um pólo 

dinamizador de eventos, encontro ou outros eventos religiosos.

 Por sua vez, nos espaços exteriores, nomeadamente na Praça de Armas, adquiriu um 

novo caráter, caraterizando-se agora como uma pequena praça onde podem existir várias 

atividades de diferentes caráteres.

 Assim, de um modo geral, esta intervenção de reabilitação conjuntamente com 

a inserção de um novo programa devolve à comunidade um bem cultural do património  

arquitetónico renascentista português e, principalmente, acrescenta uma nova marca num 

edifício que tem uma importância muito relevante na paisagem da cidade da Póvoa de  

Varzim. 

 Neste sentido, os valores históricos, documentais e significativos foram  

salvaguardados de forma a que todo o conjunto fosse valorizado.
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2.5. Conclusão

 Nos diversos casos de referência apresentados anteriormente é possível concluir que 

todos são considerado Imóveis de Interesse Público, o que revela que estes monumentos 

adquirem uma extrema importância para Portugal, dado o seu elevado valor patrimonial. 

 Demonstram que as diversas ações de intervenções como, por exemplo,  

reabilitação, conservação, manutenção e preservação são essenciais para revitalizar as zonas 

urbanas onde estes edifícios se inserem e, consequentemente, as comunidades, quer seja uma 

cidade, como apenas uma povoação.

 Estes fortes têm em comum a particularidade de se encontrarem todos em estados 

de degradação já avançados e, cujo objetivo principal das novas intervenções passa por lhes 

atribuir uma nova “vida” quer seja através das funções (pousada, museu...), como também a 

nível da materialidade, com a introdução de materiais contemporâneos (aço corten, madeira, 

cantarias e alvenarias de granito, telha cerâmica de capa e canudo...).

 Numa primeira fase das intervenções, é importante ter em conta todo o passado  

histórico dos monumentos, porque é a partir da análise documental e histórica que os projetos  

devem definir prioridades e objetivos. Mais especificamente, poderão ser realizadas  

sondagens arqueológicas ao local, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as 

camadas que já terão existido.

 De um modo geral, todos os casos de  referência anteriormente referidos evidenciam 

uma investigação profunda e paradigmática dos edifícios a intervir, o que demonstra que 

possuem valores sólidos a manter, tais como a identidade do lugar e/ou a memória coletiva. 

 Assim, tornou-se relevante demonstrar que, as funções introduzidas, na  

generalidade, adequam-se ao pré-existente, e tem como intuito dinamizar não só o objeto a 

intervir, mas também a zona envolvente. De forma a que, a população consiga usufruir de 

um monumento que sempre lhes pertenceu, mas fora ignorado durante largos anos. 

 É possível concluir que, as intervenções tiveram o cuidado de restituir a forma  

original conforme as plantas existentes à época e que, para isso, tenha sido necessário  

demolir o que fora erguido posteriormente à construção primitiva, como o caso da  

Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Como também, noutros casos, como o Forte de Santa  

Marta, tenho sido construído por mimetismo à muralha já existente, novos edifícios.
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CAPÍTULO 3
Do Abandono à Valorização:

O Forte de São João Baptista.

Figura 101 - Fotografia do Forte de Esposende
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Figura 102 - Distrito de Braga

Figura 103 - Concelho de Esposende

Figura 104 - Freguesia existentes
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ESPOSENDE
«(...) Na foz do Rio Cávado, Esposende tem paisagens únicas misturando o azul das 
águas e o verde das funas ou das manchas de pinheiros e fenos - e um pôr-do-sol como 
não há outro (...).»

 (VIEIRA , 1997: 39)

3.1. Contexto do Local
 Partindo de uma leitura geral sobre a evolução da arquitetura militar ao longo da 
História, é necessário fazer uma análise mais incisiva sobre o concelho de Esposende e 
entender de que forma é que era defendida toda a linha de costa entre Esposende e Caminha, 
visto que é fortemente marcado pela presença de fortificações.
 O concelho de Esposende que faz parte do distrito de Braga (fig. 102), e encontra-
se localizada na margem direita do rio Cávado, muito próximo da sua foz, que forma um 
pequeno porto. É limitado a norte pelo concelho de Viana do Castelo, a sul pelo concelho da 
Póvoa de Varzim e a Nascente pelo concelho de Barcelos. A poente é banhado pelo Oceano 
Atlântico, numa extensão de aproximadamente 18 km de costa. O território de Esposende 
(fig. 103) abrange uma área de 95, 18 km2, representando 3, 41% da área total do distrito de 
Braga. Esposende é atravessada a sul pelo rio Cávado e é limitada a norte pelo Rio Neiva.
 É constituído por nove freguesias (fig. 104) , das quais surgem: Antas; Apúlia e Fão; 
Belinho e Mar; Esposende, Marinhas e Gandra; Fonte Boa e Rio Tinto; Forjães; Gemeses; 
Palmeira de Faro e Curvos; Vila Chã . Apresenta uma população estimada em 34, 625 
pessoas. Sendo o único concelho do distrito de Braga que é banhado pelo Oceano Atlântico.
 A nível de acessibilidades, apresenta três eixos fundamentais de circulação rodoviária:
 - A Estrada Nacional 13, que é a via praticamente usada para estabelecer ligação entre 
o próprio Concelho;
 - A A28, que consolida a ligação com o Norte (Viana e Galiza) e o Sul (Porto);
 - A A11, que proporciona a ligação às principais cidades que compõem o Distrito 
(Esposende, Barcelos, Braga e Guimarães).

3.2. Contextualização histórica e análise urbana
 Esposende não pode estar dissociada das dinâmicas da sua população, numa primeira 
fase relacionada com a agricultura e, posteriormente, com a relação entre rio e mar (terra/
água).
 Deste modo, as extensas praias da costa portuguesa, foram sempre um alvo mais fácil 
de “(...) assédio dos corsários franceses, holandeses, ingleses, espanhóis e ainda das muito 
aguerridas e mortíferas setias argelinas ao longo dos séculos.” (AMÂNDIO, 1995: 13). 
Perante este ataque iminente, D. João IV, decide mandar construir alguns fortes ao longo da 
costa de forma a defender a fronteira marítima.
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«Porque se trata do único edifício militar de defesa do concelho de Esposende, é de  
elementar obrigação a sua recuperação e enquadramento digno numa área de  
incomensuráveis potencialidades turísticas de rio e de mar, de vale e de colinas, de praias 
extensas e pinhais verdejantes.»

(AMÂNDIO, 1995: 32)

Figura 105 - Localização da linha costeira onde se inserem os fortes e fortins em estudo.
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 Na linha de costa entre Caminha e Esposende existem, essencialmente, cinco edifícios 

de cariz militar, nomeadamente de defesa (fig. 105).

 O Forte da Lagarteira “(...) de maiores dimensões, situa-se junto ao “portinho” de 

Vila Praia de Âncora, na margem direita da foz do rio Âncora. Tem quatro bastiões e foi 

construído entre 1699 e 1702.” (REIS, 1986: 8)

 O Forte do Cão “(...) situa-se entre o pinhal da Gelfa e o mar, na freguesia de Santa 

Maria de Âncora e proximidades de Afife. Foi construído de 1699 a 1702.” (REIS, 1986: 8)

 O Forte de Montedor ou Paçô, situa-se junto à beira-mar, a poucos metros do mar, 

“(...) localiza-se na freguesia de Carreço, proximidades da de Afife, a norte do monte e farol 

de Montedor, (...) foi concluído em 1703.” (REIS, 1986: 8)

 O Fortim da Areosa “(...) situa-se no litoral a norte da foz do Lima, nos limites da 

freguesia de Areosa e é popularmente designado por “Castelo Velho”, devido ao estado de 

abandono e ruína a que está condenado.” (REIS, 1986: 6)

 O Forte de Esposende situa-se na foz do rio Cávado, junto à barra de Esposende.

 Todos estes edifícios partilham de um mesmo ideal - o reforço da defesa da linha 

costeira, dado que se encontrava fragilizada aos ataques de piratas. E, por isso, partilham 

os mesmos conceitos de construção: a origem, o arquiteto/engenheiro, a tipologia, e a 

materialidade. 

 «La observación de varios fuertes practicamente iguales en la forma, aunque 
diferentes en tamaño, situados a lo largo de la costa norte portuguesa desde Vila 
Praia de Ancora (Caminha) hasta Esposende, nos llevó a pensar que todos, a parte de 
ser proyectados por el mismo arquitecto, teían sin duda un trazado sencillo, fácil de 
determinar sobre el terreno donde se iban a asentar1.»

(ESTANISLAO, 1987: 324)

3.2.1. Origem
 «Os quatro fortes que agora se apresentam neste trabalho são o que, em vocábulo 
militar, se convencionou designar de orientados, ou seja, possuíram uma “missão de 
vigilância e defesa num certo sentido”. Neste aspecto, vieram responder às necessidades 
de defesa da costa do Alto Minho contra os ataques da pirataria, nomeadamente 
muçulmana, que, até ao século XIX, assolava os povos e populações litorâneas.
 Após e durante os vinte e oito anos de Guerra da Restauração portuguesa, as obras 
de beneficiação, restauro e construção de praças e fortes no litoral, não esmoreceram.
 Coincidindo com a estratégia decorrente da Guerra de Sucessão de Espanha, D. 
Pedro II, em finais do séc. XVII, inícios do século XVIII, empreende a reformulação das 
defesas militares. Em concreto: a tentativa de colmatar falhas no sistema de obras de 
fortificação.»
 (ANTUNES, 1996: 93)

1 Tradução da autora: A observação de vários fortes praticamente com a mesma forma, ainda que di-
ferentes em tamanho, localizam-se ao longo da costa norte portuguesa entre Vila Praia de Âncora (Caminha) 
até Esposende, leva-nos a pensar que todos, para além de serem projetados pelo mesmo arquiteto, teriam um 
traçado simples, fácil de determinar no terreno onde estes assentam. 
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Figura 107 - Forte da Lagarteira

Figura 108 - Forte do Cão Figura 109 - Forte de Paçô

Figura 110 - Forte da Areosa Figura 111 - Forte de Esposende
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 Integradas neste plano surgem, então, estes seis fortes (fig. 112) com o objetivo de 

“(...) guarnecer a costa atlântica de defesas capazes (...)” (BARROCA, 2001: 103) de modo 

a constituir uma “(...) rede relativamente densa e equilibrada de estruturas militares (...)” 

(BARROCA, 2001: 103).

«Essas obras tanto envolveram a construção de importantes fortificações urbanas como 
a construção de pequenos fortes marítimos, de reduzida dimensão mas com um papel 
estratégico não negligenciável. Dentro do primeiro grupo estão casos sobejamente 
conhecidos como Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença ou Monção. No segundo 
grupo incluem-se os fortes de Lovelhe, da Ínsua, da Póvoa do Varzim e de S. Francisco 
Xavier do Queijo, e, numa segunda geração, já nos fins do século XVII e inícios da 
centúria seguinte, os fortes da Lagarteira (Vila Praia de Âncora), do Cão (Gelfa), de 
Paçô (Carreço), da Vinha (Areosa, Viana do Castelo) e de S. João de Esposende.»

(BARROCA, 2001: 103 - 106)

Esposende

Viana do Castelo

Caminha

Rio Cávado

Rio Neiva

Rio Lima

Rio Âncora

Figura 112 - Esquema de localização da linha costeira onde se inserem os fortes e fortins em estudo.
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3.2.2. Arquiteto / Engenheiro Manuel Pinto de VilaLobos

 (Porto, ?? - Viana da Foz do Lima, 1734)

 Foi um engenheiro-militar e arquiteto português muito interventivo no Alto Minho 

na charneira do século XVII para o século XVIII.

 A sua formação decorreu na Aula de Fortificação da Ribeira das Naus, orientada pelo 

engenheiro do Reino Luís Serrão Pimentel e o engenheiro francês Miguel de Lescolle, com o 

qual, anos mais tarde colabora na fundação da Aula de Fortificação de Viana, em 1701. Esta 

“escola” foi considerada vital na influência que teve nos sistemas defensivos da “Província 

do Minho”.

 Participou em projetos de regularização fluvial nos rios Lima e Douro - denotando 

um interesse crescente pelos meios de planeamento e unificação do território. Interveio na 

modernização das fortalezas de Viana, Caminha, Monção e Valença. 

«Quando em 1704 rebentaram as hostilidades com a aliança franco-espanhola, na que 
passou a chamar-se a Guerra da Sucessão, a linha composta pelos fortes da Restauração 
estava operacional e constituiria uma vez mais a espinha dorsal da defesa do território 
português de noroeste mesmo se, durante o conflito, “as Províncias da Beira e Minho se 
conservarão sem cousa memorável, porque a guerra toda era pela parte do Alentejo”. 
O calcanhar de Aquiles, tinha sido até há bem pouco tempo atrás a razoável fragilidade 
que apresentavam as costas marítimas, sobretudo no espaço compreendido entre 
Caminha e Esposende, pois, a Sul, de Vila do Conde ao Porto, existiam ainda os fortes 
do tempo da Restauração, aos quais aparece igualmente associado o nome de Miguel 
de Lescole. Numa feliz jogada de antecipação “no Anno de 1701 governando as armas 
desta Província (do Minho) O General da artelharia D. João de Souza por ordem de 
Sua Magestada se deu princípio a cinco Fortes na costa marítima desta Província nos 
lugares que se julgavão poder ter algum acesso para desembarque”, medida que visava 
objectivamente a prevenção dos ataques de pirataria que assolavam aquelas paragens, 
mas que veio a mostrar-se oportuníssima na conjuntura política que de imediato 
se seguiu. A concretização dos planos de D. João de Souza foi deixada ao Coronel 
engenheiro Manuel Pinto de Vilalobos, o qual não dexou de ter em conta algumas das 
opções tácticas que vinham a ser tomadas desde princípios do séc. XVII (...).»

(SOROMENHO, 1991: 106 - 107)

3.2.3. Tipologia

 De facto, estes cinco fortes, que se distribuem entre Caminha, Viana do Castelo e 

Esposende, foram criados a partir de um modelo único (fig. 113, 114 e 115) , que foi possível 

replicar.

 «De la simple observación de unos y outros, se llega a la conclusión que se trata 
de un tronco de pirámide, cóncava en la base y con el extremo superior o bien arqueado 
(Forte do Cão, Carreço y Areosa) o bien recto (Forte da Lagarteira) [e o Forte de 
Esposende], con proyecciones triangulares que permiten una vugilancia eficaz en los 
muros.
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1.º - La orientación, dada por la propria configuración de la costa. La puerta de acceso 
siempre al este. El vértice, en redondo o recto, al oeste (lado del mar).
2.º - La estructura, en forma de estrella de 4 brazos. 
3.º - La construción. Muros en sillerejo, esquinas en sillares. Remates superiores de unos 
y otros en imposta achabada.
4.º - Remate de los vértice de la estrella en ángulo inclinado.
5.º - La plataforma artillera, orientada siempre al mar, por donde se supone vendrían los 
posibles enemigos-invasores.
6.º - Vigilancia desde garitas situadas en los extremos de los brazos de la estrella, que 
aseguran una visión total del perímetro.
7.º - El tamaño. Muy similar en todos. En general pequeño. Las diferencias son sobre 
todo de reparto del espacio interior - patio de armas - obedeciendo a necesidades del 
servicio y de la guarnición.3»

(ESTANISLAO, 1987: 324 - 325)

Esquema do Forte da Lagarteira em Vila Praia de 
Âncora (a parte construída está marcada a 
cinzento)
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Traçado do forte sobre o território O resultado é uma construção em forma de 
estrela de 4 pontas.
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Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização

3 Tradução da autora:
 Da simples observação de uns e outros, conclui-se que se trata de um  de uma pirâmide, côncava na 
base e no topo ou terminar arredondada (Forte do Cão, Carreço e Areosa) ou reto (Forte da Lagarteira) (e o 
Forte de Esposende), com projeções triangulares que permitem uma vigilância eficaz nos muros.
 As fortalezas em questão têm em comum:
 1º - A orientação, dada pela própria configuração da costa. A porta de acesso sempre a este. O vértice, 
redondo ou reto, a oeste (lado do mar).
 2º - A estrutura, em forma de uma estrela de 4 braços.
 3ª - A construção. Paredes de pedra, cantos em pedra trabalhadas. Remates superiores de uns e outros 
com uma pedra achatada.
 4º - Remate do vértice da estrela em ângulo inclinado.
 5º - A plataforma de artilharia, orientada sempre para o mar, onde se supõe que viríam os possíveis 
inimigos-invasores.
 6.º - Vigilância a partir das guaritas situadas nas extremidades dos braços da estrela, que asseguram 
uma visão total do perímetro.
 7.º - O tamanho. Muito similar em todos. Em geral pequeno. As diferenças são principalmente sobre 
a organização do espaço interior - pátio de armas - obedecendo às necessidades do serviço e da guarnição.
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Figura 117 - Tipologia-base dos Fortes Marítimos

3.2.4. Funções

 «Dentro, na parada de 27 x 15 metros, dispunham-se os quartéis, cozinha e 
armazéns abobadados, tendo em cima a residência do Governador do Forte.»

(AMÂNDIO, 1995: 26)

 Inicialmente, o forte teve funções militares, mas devido a ter sido considerado 

inoperacional, foi deixado ao abandono, tendo sido posteriormente adaptado para funções 

de apoio naútico, que o fez ter a configuração que atualmente hoje ainda possui (fig. 118). Da 

estrutura primitiva apenas restou parte da muralha e os dois blocos que configuram o pátio. 

Da nova estrutura, foi acrescentado o bloco com as residências das famílias dos faroleiros e 

todo o sistema de apoio ao farol, visto que, em tempos passados, dependia da ligação do óleo 

ou da gasolina e, atualmente, é praticamente autónomo. 
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Figura 116 - Traçado do Forte de Esposende

Figura 118 - Axonometria do Forte de São João Baptista
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Piso 0

Piso 1

Cobertura
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3.2.4. Materialidade

 Tanto pelas dimensões como pela precariedade dos materiais, foram pensados para 

responder a questões circunstanciais e, por esse mesmo motivo, foram mandados desativar 

em 1716.

 A concepção deste tipo de edifícios, de caráter utilitário, empobrecidos a nível formal 

pela tipificação de soluções arquitetónicas, é formada pela conjugação de três variáveis:

FUNCIONALIDADE

OPERACIONALIDADE

CUSTOS REDUZIDOS

 Existe, assim, uma intenção de rentabilizar o projeto a longo prazo, o que se reflete 

na utilização/preferência pela pedra granito e cal (fig. 119), por ser mais durável e não pelo 

uso da pedra e do barro. 

 «Deste modo, o que se afirma aqui, é a redução do projeto a uma habilidade técnica, 

marcada pela optimização das suas condições de execução material.» (SOROMENHO, 
1991: 117)

Figura 119 - Guarita do Forte tendo como materialidade a pedra

Figura 120 - Esquema das três variáveis

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização

Cobertura
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3.2.5. Evolução histórica

Fig. 121

Fig. 122

Fig. 123

1648Carta João Teixeira (fig. 121)

1683 Início do Reinado de D. Pedro II

1699 Início da construção do Forte de 
Esposende pelo Engenheiro Manuel 
Pinto de VillaLobos

1702 Data da conclusão do Forte de 
Esposende
Traça militar de Vauban (Escola 
Francesa)

1706Término do Reinado de D. Pedro II

1757 Desenho extraído do levantamento 
topográfico de Gonçalo Luís da 
Silva Brandão (fig. 123)1759Gravura de Esposende e Fão, do 

Ajudante de Infantaria e Engenheiro 
da Província do Minho, José Martins 
da Cruz (fig. 122)

1795Projeto de encanamento do Rio 
Cávado da autoria do Engenheiro 
Custódio Villas-Boas
(totalidade da muralha Norte, 
Nascente e Poente foram demolidas)

1804 Inspeção realizada por oficiais de 
Engenharia para avaliar o estado 
do Forte, impedindo a sua total 
demolição. É considerado útil 
para defesa do porto e da barra de 
Esposende

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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Fig. 124

1831Início dos serviços de apoio à 
navegação = Sede dos comandos 
dos Fachos da Província do Minho 
(fig. 124)

1832 O forte encontrava-se desartilhado 
e assoreado. O desembarque de 
D. Pedro IV, em Mindelo marca 
decisivamente o abandono do Forte.

1913 Desenho da foz do Cávado, com o 
aglomerado da Vila onde se pode 
observar a morfologia dos quarteirões 
e a estrutura de mobilidade (fig.125)

Fig. 125

1925Entra em funcionamento o atual 
farol, numa torre em ferro com uma 
altura de 15 metros e uma altitude de 
21.

Fig. 127

Fig. 126

1926Desenho elaborado pelo Dr. Luiz 

Figueiredo da Guerra (fig. 126)

1940 Esposedenses debatem a ideia de 

desassorear as muralhas que ainda 

restam (fig. 127)

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização

1886 A Barra de Esposende recebia uma 
luz de porto ou farolim lenticular 
montado num candelabro de ferro, 
colocado no forte.
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Fig. 130

Fig. 131

Fig. 128

Fig. 129

1943Construção de novas infra-estruturas 

para habitação de um faroleiro, 

depósito de combustíveis, depósito de 

material e casa da forja. (fig. 128)

1946 Construção no pátio do rés-do-chão 

de uma residência para utilização 

de férias de oficias da Armada (fig. 

129)

1968Planta Geral de Edificações elaborada 

pela Direção de Faróis (fig. 130)

2003 O Farol foi desclassificado e, 

consequentemente, desguarnecido 

de faroleiros passando a estar a 

cargo do Farol de Montedor, Viana 

do Castelo.
2005 

- 

2015
Uma das habitações do farol, foi 

ocupada pelo pessoal do Instituto de 

Socorros a Naúfragos, em serviço na 

Estação de Salva Vidas de Esposende. 2018 Cedência do Estado (Marinha) para 

a Câmara Municipal de Esposende 

(fig. 131)

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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 O Forte de São João Baptista é um edifício militar, construído entre o final do século 

XVII e o início do século XVIII. Era inicialmente composto de planta em forma de estrela 

com quatro lados, constituída por cinco baluartes nos vértices, e construído em granito. 

Contudo, em 1795, devido ao projeto de encanamento do rio Cávado, parte do forte foi 

demolido, restando o que ainda hoje é visível, os dois baluartes na muralha sul.

 A enseada de Esposende, conferiam ao forte um porto de mar, o que permitiu uma 

localização privilegiada na primeira linha de costa. 

«O porto de mar já conhecera uma das mais altas taxas nacionais de movimento de 
navios de comércio e de pesca e os seus estaleiros ocuparam invejável lugar cimeiro na 
quantidade de navios construídos. Em 17 dos maiores estaleiros de Portugal, Esposende 
ocupava o 3.º lugar ainda em 1860/1865.»

(AMÂNDIO, 1995: 28)
 

 Perante o processo de assoreamento decorrido do projeto de encanamento do Rio 

Cávado, conduziu a um declínio do porto de mar o que, consequentemente, define o futuro 

do forte, devido à primazia de optar por portos de maiores dimensões e movimento de navios, 

que se traduz no abandono dos pequenos fortes, como o de Esposende.

 Em 1832, Portugal encontrava-se em plena Guerra Civil e o forte não cumpria os 

requisitos para os quais fora construído, encontrando-se desartilhado e, em parte, assoreado, o 

que não permitia em caso de invasão, proteger a costa de Esposende do eventual desembarque 

de D. Pedro. Assim, existiu a necessidade de o renovar, e adaptar o forte com o artilhamento 

necessário para defender o território. 

 Uma vez ocorrido o desembarque de D. Pedro na Praia da Memória, ficando 

denominado como Desembarque do Mindelo acontecido em 8 de Julho de 1832, marcou 

definitivamente o abandono do forte de Esposende que, até então, já se defrontava com 

demolições para aproveitar a pedra granito e aplicar na construção do paredão da foz do rio 

Cávado. 

 Perante a necessidade de sinais luminosos de aviso à navegação, em 1886, o forte 

adquire uma nova função, passando a receber, inicialmente, uma luz de porto ou farolim 

lenticular e, numa fase seguinte, um farol que ainda hoje é uma marca significativamente 

do edifício e da paisagem. Consequentemente, os faroleiros eram albergados no forte e, 

por isso, foi necessário adaptar e construir novas infra-estruturas quer para habitação como 

também para guardar combustíveis.

 Posteriormente, com a automatização dos faróis, foi desguarnecido de faroleiros, o 

que originou um abandono definitivo do forte, até aos dias de hoje.

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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Figura 132 - Planta de implantação do pré-existente

Figura 133 - Planta de implantação da nova intervenção
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3.3 Estratégia de Intervenção Urbana

 A estratégia de desenvolvimento a nível urbano passa pela valorização do património 

arquitetónico, atribuindo-lhes uma nova função. Na maioria dos casos, os edifícios 

encontram-se abandonados e sem uso e, é importante que não caiam no esquecimento, já 

que representam a história do nosso povo.

 Uma vez que estes monumentos se encontram disseminados pelos concelhos de 

Caminha, Viana do Castelo e Esposende, a intenção passa por estabelecer uma ligação em 

rede de Centros de Monitorização, visto que estes se encontram em locais privilegiados da 

costa, e seria uma forma de estabelecer uma ligação, tendo como caraterística comum o 

controlo da costa litoral (fig. 132).

 Assim, estão subjacentes duas funções primordiais: a vertente mais didática e 

cultural, que será o Centro Interpretativo, localizado no início desta rota, em Esposende; e 

uma perspetiva de valorização e apoio à pesquisa, os Centros de Monitorização. 

 Todos os espaços militares partilham de uma ideia comum, todos ocupam localizações 

geográficas estratégicas. São locais, sem dúvida, de grande valor só por si. 

 A lógica militar, em tempos, reconheceu-lhes esse valor, agora cabe a nós, cidadãos, 

entendê-los e usufruir. A solução, passa por servir a comunidade e, de certa forma, ser um 

catalisador para futuros desenvolvimentos (figura 133).

 Trata-se de uma oportunidade de aprender “in loco”, através de um espaço de 

apresentação do próprio forte, painéis explicativos e ilustrados, visionamento de pequenos 

filmes, entre outras atividades. 

 A ideia estrutural é introduzir uma nova dinâmica para o sítio, como se tratasse de 

Património com Vida.

 As gerações passadas precisam da memória das futuras para continuar a viver, e 

a memória em si materializa-se hoje naqueles sinais do passado que constituem o nosso 

Património Cultural.

 Este local terá uma sala de exposições permanente para acolher toda a informação 

que existe sobre os Fortes da Restauração, e a intenção é de no fim do percurso, ter uma vista 

sobre o território, visto que é uma das mais-valias. 

 Existirá também um pequeno auditório, com vista a receber eventos que estejam 

também relacionados com a cidade. 

 Assim, o conceito da intervenção passa por preservar o passado, defender o presente 

e valorizar o futuro.

 

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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Forte São João Baptista - Esposende

Autor: Joana Moura

Escala: 1/2000Sistema de Coordenadas: ETRS-89/TM06

Fonte: Câmara Municipal de EsposendeEdifícios Forte São João Batista

Legenda

Forte de São João Baptista - Esposende
N

Legenda: 

Edifícios
 Forte de São João Baptista


Sistema de Coordenadas: ETRS-89/TM06
Fonte: Câmara Municipal de Esposende Escala 1/2000

Figura 134 - Ortofotomapa do local de intervenção

Figura 135 - Organização programática

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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3.4. Descrição do objeto de estudo

 Atualmente, o objeto arquitetónico em estudo encontra-se classificado como Imóvel 

de Interesse Público desde 1982. Revela a importância de um bem cultural do património 

arquitetónico militar português, como uma equipamento marcante e significativo na 

paisagem, tal como na memória da população. É certo, que o edifício se foi adaptando ao 

longo dos seus 320 anos de existência, devido às múltiplas organizações espaciais que já 

possuiu. 

 Situado na marginal, inicialmente rodeado pelo areal rochoso, numa primeira linha 

de costa, mas progressivamente foi-se distanciando, até que hoje ocupa já quase a terceira, 

como se pode ver no ortofotomapa da figura 134. 

3.4.1. Programa

 A implementação de um novo programa deveria ter em conta a importância de 

afirmação dos valores existentes (apêndice 16) no local, o que motivou a criação de um 

centro interpretativo com o objetivo de dar a conhecer o património existente, através da 

realização de atividades, como por exemplo, apresentações, percursos e exposições.

 Assim, existirá também um pequeno auditório com a capacidade para receber várias 

valências como palestras, projeção de filmes e apresentações, quer do centro interpretativo 

como também da própria cidade de Esposende, tal como por exemplo a apresentação de um 

livro, ou de um novo projeto.

 Conjuntamente está pensado a existência de uma ponto de venda, com merchandising 

próprio a produzir pela centro interpretativo, associado à temática das fortificações e de uma 

pequena cafetaria/restaurante. Bem como umas instalações sanitárias, de apoio ao parque 

urbano, com possibilidade de acesso independente pelo exterior, caso o centro interpretativo 

esteja encerrado. 

 Em toda a envolvente voltada para a marginal, será criado um bosque/parque natural,  

potenciando o contacto dos visitantes com a natureza, o que permite dissimular e filtrar o 

monumento na paisagem.

 O programa é diversificado e espalhado no território, o que possibilita descentralizar 

percursos, quer pelo espaços interiores, como nos exteriores (fig. 135).

 A solução programática permitirá que no futuro não se percam os valores históricos, 

que se encontram patentes, quer nas caraterísticas arquitetónicas como também nos elementos  

decorativos que o caracterizam. 

 

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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Figura 136 - ICOMOS 1983 - Carta de Appleton
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As várias intervenções construtivas de que o Forte de 
São João Baptista, em Esposende, foi alvo, expõem um 
edifício desgastado e com marcas do tempo, onde a 
muralha foi parcialmente destruída, revelando planos 
que não foram pensados com a pré-existência. 
A proposta de conservação, valorização e reabilitação, 
com um novo programa, visa fomentar conhecimentos e 
interesses numa intervenção que visa interligar o pré-
existente ao novo programa e respetivas funcionalidades 
e missões. 
Os novos elementos inseridos no existente, fora ou 
dentro dos espaços do Forte, que adaptam, reutilizam e 
asseguram o funcionamento do novo programa, são 
reversíveis e orientam-se pelos limites originados pelo 
traçado original do conjunto. 
A proposta do Centro Interpretativo dos Fortes da 
Restauração visa consolidar e valorizar as qualidades 
presentes no sítio, bem como a memória desta tipologia 
de Património Arquitetónico Militar. 
Assim, a finalidade é interpretar as múltiplas camadas de 
ocupação e preservar os documentos como testemunhos 
do passado.

AUDITÓRIOLOJACAFETARIA
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Figura 138 - Planta do rés-do-chão e corte ilustrativos dos espaços interiores
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Figura 137 - Alçado principal (poente)
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3.4.1.1. Princípio de intervenção

 Segundo a Carta para a Proteção e Valorização do Ambiente Edificado, publicado 

pelo ICOMOS em 1983, existem quatro “atividades”, ou seja ações de intervenção (fig. 

136).

«Preservação: retenção da forma, do material e da integridade do sítio.
Restauro de período: recuperação de uma forma, do material anterior e da integridade 
anteriores de um sítio.
Reabilitação: modificação de um recurso de acordo com normas funcionais actuais, que 
possa envolver a adaptação para um novo uso.
Reconstrução de período: recriação de recursos desaparecidos ou irreversivelmente 
degradados.
Novo desenvolvimento: inserção de adições ou de estruturas atuais compatíveis com a 
envolvente.»

(ICOMOS, 1983: 3)

 Através das múltiplas camadas de ocupação, o projeto pretende salvaguardar os 

valores do passado, e introduzir novas valências, sem pôr em causa a leitura da pré-existência. 

 Fundamentalmente, o princípio da reversibilidade ditará os conceitos a aplicar - 

“Deve ser sempre preferido o uso de processos reversíveis que permitam opções mais amplas 

para desenvolvimento futuro, ou para correcção de problemas imprevistos, ou quando a 

integridade do recurso possa ser afectada.” (ICOMOS, 1983, 6).

3.4.1.1. Intervenção

 Uma vez chegando ao edifício, o espaço de chegada pela entrada através da marginal, 

o percurso direciona para o pátio pré-existente, na qual é rodeado por dois edifícios que 

orientam para as diversas trajetórias possíveis (fig. 138). Trespassando este espaço, poderemos 

aceder ao centro interpretativo, primeiramente, passando pelo átrio de recepção onde é 

possível obter informação acerca das exposições patentes, como também das atividades que 

poderão ser realização. Posteriormente, subindo ao piso superior, pelo elemento escultórico, 

a escada metálica, acedemos a um hall que distribui para uma sala de exposições temporária, 

destinada a albergar obras criadas por artistas quer locais, como nacionais, e uma sala de 

exposições permanente, que acolherá todo o espólio existente o Forte de São Baptista, em 

Esposende, como resultado desta investigação e de posteriores sondagens arqueológicas ao 

local.

 Atendendo ao nível de degradação que o edifício e também a decomposição da forma 

original, optou-se por proceder à demolição do que foi construído nas fases posteriores. 

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização
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Espaços exteriores Espaços interiores

Figura 139 Figura 142

Figura 140

Figura 141

Figura 143

Figura 144
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 Assim, o projeto pretende ser um testemunho de um passado coletivo e identitário, 

que pretende transpôr a autenticidade e integridade do património militar.

3.4.1.1. Materialidade

 Devido aos graves sinais de deterioração, com a ruína de parte substancial dos tetos 

e coberturas, provocados pelas humidades, ou pelos fatores relacionados com a exposição 

marítima. A principal ideia foi reabilitar o sistema construtivo e introduzir novos elementos 

pontuais. Assim, a principal alteração é a modificação da estrutura da cobertura do volume 

do centro interpretativo, tornando-se mais longo e prolongando-se até gerar um miradouro 

tendo como fundo para a foz do rio Cávado (fig. 139, 140 e 141).

 Assim, a nível construtivo, a obra assume uma continuidade de métodos construtivos 

utilizados nos edifícios daquela época. Desde a estrutura de madeira da cobertura, às paredes 

de alvenaria, a linguagem pretende ser bastante simples para que, as novas possibilidades 

que o edifício possa vir a assumir.

 A nova intervenção, surge com a criação de uma nova estrutura de piso em madeira 

e, como consequência, a estrutura de ligação entre os dois pisos, torna-se num elemento 

escultórico, que marca substancialmente os eixos dos edifício, tendo como função, delinear 

os diversos percursos existentes (fig. 142 e 143).

 A telha marselha que atualmente existe hoje dá lugar, então à telha canudo, visto que 

era o tipo de telha da construção original, que era a mais predominante à época no Norte de 

Portugal.

 Procurou-se, sempre que possível, desenhar de acordo com o projeto original. Por 

isso, o espaço exterior é recuperado, adquirindo a forma que o forte inicialmente tinha. Será 

repavimentada com saibro compactado, que confere um aspeto de terreno natural, como era 

caraterística destes terreiros das fortalezas neste período.

 A intervenção estabelece que, se deverá repor o pavimento da Praça de Armas conforme 

o desenho original, sendo certo que passará a albergar o átrio exterior do monumento.

 A nível da envolvente, a ideia é introduzir a iluminação do monumento, para que este 

partícipe na imagem do conjunto urbano, e não se camufle apenas nos panos da muralha de 

granito. 

 Logo, o projeto não consiste apenas na reabilitação do edifício, mas também de todo 

o espaço envolvente, de forma a que todo o conjunto seja valorizado e, criar uma imagem 

visualmente significativa do conjunto histórico e preservar os elementos arquitetónicos 

únicos.
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 O Património Arquitetónico Militar enfrenta hoje uma nova realidade. Esta é 

consequência de longos períodos de utilização por parte de engenheiros militares que, 

lutavam para que no nosso território nunca entrassem forças inimigas. Assim, esta dissertação 

esclarece os conceitos que se encontram associados ao património militar, tendo como ponto 

de partida a clarificação de princípios pelos quais se orientavam, como a localização, a 

tipologia, as funções subjacentes, a materialidade empregue, bem como a formação dos 

engenheiros militares à época.

 Neste sentido, é possível deduzir que a construção dos fortes é uma questão complexa, 

que implica um longo conhecimento à priori, quer do sítio como das regras de geometria 

necessária para prevenir futuros ataques dos inimigos.

 Contudo, após a sua função principal de defesa ter sido abdicada, em detrimento 

da inexistência de conflitos bélicos e da evolução da nova tecnologia de armamento, é 

importante reconhecer que são peças fundamentais do país e que, possuem valores que são 

essenciais afirmar, como os históricos, sociais, artísticos, científicos e tecnológicos. 

 Apesar de nunca terem passado para o domínio privado, como outros edifícios do 

século XIX, muitos deles foram colocados em hasta pública, que deveria originar ações 

de intervenção, visto que ao Estado Português, competia também estabelecer leis sobre o 

património. 

 Embora o conceito de património esteja em constante evolução, é essencial considerar 

que, atualmente, todos os fortes militares são considerados Imóveis de Interesse Público, o 

que revela a sua importância para a comunidade. E, deste modo, entendeu-se explicar como 

se deve intervir nestes monumentos, seguindo um método que pode ser flexível, conforme 

cada caso, mas que é indispensável a sua interpretação. Numa primeira fase, é importante 

focar no conhecimento na zona urbana envolvente, sendo importante realizar um diagnóstico 

histórico, material e sociológico. Posteriormente, deverá ser fundamental elaborar uma análise 

diagnóstico rigorosa ao edifício, para a seguir proceder a um planeamento da intervenção, 

que pode variar conforme os valores e as proteções que lhe estiverem associadas, de forma 

a que não haja o risco de se destruir o património.

 É, por isso, importante dinamizá-los, para prevenir que este património não 

desapareça com o tempo, nem se desvalorize a sua importância. Sendo fundamental que esta 

dinamização comporte um uso compatível com o existente.

 Concluímos que, as intervenções no património militar são necessárias, mas também, 

urgentes para a valorização de um notável legado herdado de heróis que lutaram para que o 

território português perdura-se no tempo e no espaço. Aos arquitetos compete, preservar o 

passado, defender no presente para que se possa valorizar no futuro.



108

BIBLIOGRAFIA

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



109

 MONOGRAFIAS

- A.A., V. V. 1994. A Arquitectura Militar na Expansão Portuguesa. Infante 94, Porto.

- A.A., V. V. 2009. Cidadela de Cascais: génese e transformação. Câmara Municipal de 

Cascais.

- A.A., V. V. 2013. Fortificação do Território. A segurança e defesa de Portugal do século 

XVII ao século XIX. Museu da Presidência da República; Exército Português; Câmara 

Municipal de Elvas. 

- A.A., V. V. 2018. Forte de Santa Catarina - Imagem de um Território. Caleidoscópio.

- AGUIAR, José. 2002. Cor e cidade histórica - Estudos cromáticos e conservação do 

património. Publicações FAUP.

- AMÂNDIO, Bernardino. 1994. Esposende e o seu concelho na história e na geografia. 

Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural, Braga.

- AMÂNDIO, Bernardino. 1995. O forte de S. João Baptista e o Farol de Esposende. Centro 

Social da Juventude de Mar, Esposende.

- Anégia Editores. 1998. Esposende: A terra e o homem. (2ª edição). ASA, Paços de Ferreira.

- ARMAS, Duarte d’. 1509. Livro das Fortalezas. Reprodução anotada por: João de 

Almeida. Lisboa: Império.

- BARROCA, Mário Jorge. 2001. As Fortificações do Litoral Portuense. INAPA, Lisboa.

- BARROCA, Mário Jorge. 2004. Fortificações e povoamento no Norte de Portugal (Séc. IX 

a XI). Revista Portugália, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

- CARVALHO, António. 2009. Farol Museu de Santa Marta: roteiro = Santa Marta 

Lighthouse: guide-book. Câmara Municipal e Cascais e Colibri.

- CHOAY, Françoise. 2018. A alegoria do património. Edições 70, Lisboa.

- CHOAY, Françoise. 2018. As questões do património. Antologia para um combate. Edições 

70, Lisboa.

- FERNANDES, Mário Gonçalves. 2005. Urbanismo e Morfologia Urbana no Norte de 

Portugal. Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Guimarães, Vila Real, Chaves e Bragança 

entre 1852 e 1926. Edição Faculdade Arquitetura da Universidade do Porto, Porto

- GRANDE, Nuno. 2002. O verdadeiro mapa do Universo: uma leitura diacrónica da 

Cidade Portuguesa. Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra (FCTUC), Coimbra.

- Instituto Açoriano de Cultura. 2005. Arquitetura Militar: do conhecimento histórico à sua 

função atual (actas). Angra do Heroísmo.

- MOREIRA, Rafael. 1986. “Arquitetura Militar” in História da Arte em Portugal - O 

Maneirismo, Vitor Serrão. Publicações Alfa, Lisboa.

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



110

- MOREIRA, Rafael. 1986. “Do Rigor Teórico à Urgência Prática: A Arquitectura Militar” 

in História da Arte em Portugal - O Limiar do Barroco, Carlos Moura. Publicações Alfa, 

Lisboa

- MUNICÍPIO DE ESPOSENDE. 2009. Esposende Ensaio Urbano de Vila a Cidade. 

Município de Esposende, Esposende.

- SILVA, Gastão de Brito. 2014. Portugal em ruínas. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

Lisboa

- PIMENTEL, Luis Serrão. 1993. Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificações das 

Praças Regulares e Irregulares. Direcção da Arma de Engenharia, Lisboa.

- RAMALHO, Margarida Magalhães. 2010. Fortificações marítimas. Câmara Municipal de 

Cascais, Cascais.

- NUNES, Mário. 1995. Nos Caminho do Património. Grupo de Arqueologia e Arte do 

Centro. Minerva, Coimbra

- REIS, António Matos. 1986. Castelos do Alto Minho e outras fortificações de interesse 

histórico na área do distrito de Viana do Castelo. Gutenberg, Viana do Castelo.

- TEIXEIRA, Manuel C. 1999. O Urbanismo Português: século XIII-XVIII: Portugal-Brasil. 

Livros Horizonte, Lisboa.

- VIEIRA, Alice. 1997. Praias de Portugal. Editorial Caminho.

 FONTES ELETRÓNICAS
- ANTUNES, João Manuel Viana. 1996. De Âncora a Viana: Quatro Fortes do Século XVIII 

na defesa da Costa. 

Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3168.pdf 

(consultado em 6 de Dezembro de 2018)

- PRATA, Maria Catharian Reis Queiroz. 2011. Fortificações: símbolos políticos de domínio 

territorial: o papel desempenhado pela Engenharia Militar na América Portuguesa.

Disponível em http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/1809-

2667.20110017/705

(consultado em: 6 de Dezembro de 2018)

- SOUSA, Ana Teresa de. 2017. A Guerra da Restauração (1640-1668) e a implantação das 

fortificações abaluartadas em Portugal e nos territórios ultramarinos: a importância dos 

“Regimentos” e “Aulas” de Fortificação. 

Disponível em: https://ejihm2017.files.wordpress.com/2017/06/ana-teresa-de-sousa-texto-

completo.pdf

(consultado em: 9 de Janeiro de 2018)

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



111

 MONOGRAFIAS ELETRÓNICAS
- BARRANHA, Helena. 2016. Património Cultural: conceitos e critérios fundamentais. IST 

Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa.

- GRIFFITH, Paddy. 2006. The Vauban Fortifications of France. Osprey Publishing, USA.

- INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA, IGESPAR. 2010. 

Património Arquitectónico - Geral (Kits património n.1, versão 2.0)

- INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA - Guia de Inventário - 

Fortificações Medievais e Modernas. Lisboa: IHRU, 2015, URL: www.monumentos.pt

- MORENO-NAVARRO, A. G. La Restauración Objetiva (Método SCCM e Restauración 

Monumental), 3 vols., Diputación de Barcelona, Barcelona (1999).

- UNIVERSIDADE DO ALGARVE. 2014. Património e Território. Gabinete de Estratégia, 

Planemento e Avaliação Culturais. Secretaria de Estado da Cultura. 

 CARTAS DO PATRIMÓNIO
- CARTA DE ATENAS, ICOMOS. 1993. Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. 

Cartas Patrimoniais. Cartas Internacionais.

Disponível em: http://www.apha.pt/wp-content/uploads/boletim1/CartadeAtenas1933.pdf 

(consultado em: 12 Dezembro de 2018)

- CARTA DE CRACÓVIA, 2000. Princípios para a Conservação e o Restauro do Património 

Construído.

Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf

(consultado em: 15 Janeiro de 2019)

- CARTA DE VENEZA. Sobre a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios.

Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.pdf

 ARTIGOS DE PUBLICAÇÕES EM SÉRIE
- A.A., V. V. 2001. Estudos/Património. IPPAR - Instituto Português do Património 

Arquitectónico.

- ESTANISLAO, Fernández de la Cigoña Nuñez. 1987. Teoría y Proyeto sobre las 

Fortificationes Militares al Norte del Duero, no 5, Revista do Gabinete de História e 

Arqueologia de Vila Nova de Gaia, p. 323 - 330

- PEREIRA, Paulo. 2004. Castelos e fortalezas: pequena reflexão (meramente) teórica, no 

15, Pedra & Cal, p.18-19

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



112

 DICIONÁRIOS
- NUNES, António Lopes Pires. 1991. Dicionário Temático de Arquitetura Militar e Arte de 

Fortificar. Estádio Maior do Exército - Direção do Serviço Histórico Militar.

 TOPOGRAFIAS
- BRANDÃO, Gonçalo Luís da Silva. 1994. Topographia da Fronteyra, Praças, e seus 

contornos, Raya Seca, Costa, Fortes da Província de Entre Douro e Minho. 

Consultado na Biblioteca Publica Municipal do Porto.

- SERRA, Maximiano José da. 1893. Plantas dos fortes e Fortalezas da Costa do Norte do 

Reino de Portugal. 

Consultado na Biblioteca Publica Municipal do Porto.

 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
- ANTUNES, João Manuel Viana. 1996. Obras Militares do Alto Minho: A Costa Atlântica 

e a Raia ao serviço das Guerras da Restauração. Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. 

- CARVALHO, Jayme Ferrer de. 2000. Luís Serrão Pimentel, O Método Lusitano e a 

Fortificação. Tese de Mestrado Teoria da Arquitetura, Lisboa. Universidade Lusíada.

- CORREIA, Delmira Alberto. 1997. Fortificação Abaluartada no Litoral Norte de Portugal. 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

- SOROMENHO, Miguel. 1991. Manuel Pinto de Vilalobos: da engenharia militar à 

arquitetura (Tese de Mestrado, texto policopiado). vol. I. Lisboa: Universidade Nova de 

Lisboa.

- SANTOS, Cristina Andreia Duarte de Coimbra Neves Próspero dos. 2014. Fortificações da 

foz do Tejo. Universidade Lusíada de Lisboa.

- VELLOZO, Diogo da Sylveyra. 2005. Arquitetura Militar ou Fortificação Moderna. 

Universidade Federal da Bahia.

 MEMÓRIAS DESCRITIVAS
- Pousada da Cidadela de Cascais, cedido pelo gabinete Gonçalo Byrne Arquitetos.

- Farol Museu de Santa Marta, cedido pelos Arquitetos Aires Mateus.

- Forte de Santa Catarina, cedida pelo Arquiteto Ricardo Vieira de Melo.

- Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, cedido pela Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim.



113



114

APÊNDICES

Fortes da Restauração: Do Abandono à Valorização



115

A estratégia de desenvolvimento a nível urbano passa 
pela valorização do Património Arquitetónico Militar, 
atribuindo-lhes uma nova função. Na maioria dos casos, 
os edifícios encontram-se abandonados e sem uso, e é 
importante que não caiam no esquecimento, visto que 
representam a história do nosso povo. 
Estes monumentos encontram-se disseminados pelos 
concelhos de Caminha, Viana do Castelo e Esposende. A 
intenção passa por estabelecer uma ligação em rede de 
Centros de Monitorização, visto que estes se encontram 
em locais privilegiados da costa, sendo uma forma de os 
contactar. 
Todos os espaços militares partilham de uma ideia 
comum, todos ocupam localizações geográficas 
estratégicas. São locais, sem dúvida, de grande valor só 
por si. A lógica militar, em tempos, reconheceu-lhes esse 
valor, agora cabe a nós, cidadãos, entendê-los e usufruir. 
A solução, passa por servir a comunidade e, de certa 
forma, ser um catalisador para futuros desenvolvimentos. 
Assim, o conceito da intervenção passa por preservar o 
passado, defender o presente e valorizar o futuro.
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Apêndice 3 - Figura 157. Planta de vermelhos e amarelos 
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