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RESUMO

Esta tese tem como objetivo primordial abordar a reabilitação do Forte de São João Baptista, construído 
na foz do rio Cávado, em Esposende, pequena cidade do distrito de Braga. Trata-se de um monumento 
que é património nacional, classificado como Monumento de Interesse Público desde 1982, e que no 
passado teve importância na defesa do território nacional no contexto das Guerras e Invasões Francesas. 
Pretende-se identificar o valor do Forte de São João Baptista e analisar as intervenções no património 
militar, de forma a delinear e definir a estratégia de intervenção que resultará num Projeto de Arquitetura. 
Com efeito, na elaboração do projeto, procura-se uma avaliação cuidadosa e intervenção correta no Forte, 
como um elemento útil, enfatizando as relações com o local, atribuindo-lhe um novo propósito. Dado o 
seu reconhecido testemunho histórico e arqueológico, ambiciona-se uma estratégia de intervenção que 
visa promover e enaltecer o monumento, atribuindo-lhe potencial turístico e / ou sociocultural e económi-
co. Para tal, é essencial caracterizar os diferentes conceitos subjacentes a este tema, nomeadamente a 
tipologia, a relação litoral e, essencialmente, os motivos que levaram à sua construção, os momentos em 
que foi alvo de operações de manutenção e conservação, bem como, determinar a altura em que perdeu 
a sua funcionalidade e que, consequentemente, levou à sua progressiva degradação.
A investigação centra-se, portanto, na identificação do valor patrimonial do Forte de São João Baptista, 
na análise das estratégias de intervenção no património militar e na definição de uma nova estratégia de 
intervenção. Pretende-se também atribuir-lhe uma nova função que ajude a interpretar e preservar esta 
estrutura e, simultaneamente sensibilize e alerte a comunidade para a importância da valorização do 
património que é parte integrante de um território e de uma paisagem, a quem dá identidade.
A Fortificação encontra-se estruturada numa planta estrelada com um baluarte em cada vértice onde 
se erguiam guaritas de secção hexagonal. Atualmente apenas subsistem dois vértices. Na face norte 
ergue-se um conjunto edificado de quatro edifícios, um grande corpo retangular virado para a praia, onde 
centralmente se ergue o farol metálico, e três corpos quadrangulares que se alinham pela fachada opos-
ta em forma de E, originando assim, entre si, pátios internos. Degradado, mas imponente, destaca-se 
pela magnífica localização, ao mesmo tempo que destoa da renovação que tem ocorrido ao longo dos 
anos em seu redor. Embora abandonado, resiste à passagem do tempo, convocando para si a nossa 
atenção, quer pelo apelo visual que lança através do farol quer pelo apelo auditivo quando em dias ou 
noites de cerração ecoa a famosa ronca. Este abandono que há muito perdura apresenta-se como um 
desafio permanente para quem por lá passa frequentemente e reconhece a sua importância, histórica e 
arquitetónica, que deve conduzir à sua recuperação e valorização.
O projeto de intervenção que se propõe surgiu na sequência de uma atenta e continuada observação 
deste envelhecido edifício que tanta potencialidade oferece. Sugere-se, então, a construção de um centro 
cultural, respeitando, naturalmente, todas as regras de preservação do edificado histórico e patrimonial, 
tirando partido do local onde se encontra bem como dos vários elementos que o circundam, tais como 
o mar, o rio, zonas verdes e o farol que o caracteriza e ainda lhe dá alguma vitalidade, de forma a criar 
um espaço de convívio, de lazer, de aprendizagem, de transmissão e partilha de saberes, de trocas de 
experiências, (entre outras), que dignifiquem, preencham e enriqueçam os dias dos seus beneficiários. O 
objetivo do projeto consiste em criar espaços de exposições temporárias, oficina de artes, auditório, bar 
com esplanada e wc e diversas zonas exteriores que possibilitem a realização de diferentes atividades.
Esta proposta procura sensibilizar para a importância da criação de um espaço de partilha cultural 
através da criação de uma infraestrutura capaz de albergar atividades que promovam a interação entre 
várias gerações de esposendenses. Centra-se, também, na reflexão do papel da arquitetura como parte 
integrante da proteção e reabilitação de edifícios de valor patrimonial.

Palavras-chave: Património; Reabilitação, Fortificação Abaluartada; Esposende
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ABSTRACT

This thesis aims to address the rehabilitation of the Fort of São João Baptista, built at the mouth of the 
Cávado river, in Esposende, a small town in the district of Braga. It is a monument that is national heri-
tage, classified as Monument of Public Interest since 1982, and that in the past had importance in the 
defence of the national territory in the context of the French Wars and Invasions. 
The aim is to identify the value of the Fort of São João Baptista and to analyse the interventions in the 
military heritage in order to outline and define the intervention strategy that will result in an Architectural 
Project. Indeed, in drawing up the project, a careful assessment and correct intervention is sought in the 
Fort, as a useful element, emphasizing the relationships with the site, giving it a new purpose. Given its 
recognized historical and archaeological testimony, the aim is to develop an intervention strategy that 
aims to promote and enhance the monument, giving it touristic and/or socio-cultural and economic po-
tential. To this end, it is essential to characterise the different concepts underlying this theme, namely the 
typology, the coastal relationship and, essentially, the reasons that led to its construction, the moments 
when it was the target of maintenance and conservation operations, as well as, to determine the time 
when it lost its functionality and, consequently, led to its progressive degradation.
The research focuses, therefore, on the identification of the São João Baptista Fort’s patrimonial value, 
on the analysis of the military heritage intervention strategies and on the definition of a new intervention 
strategy. It is also intended to give it a new function that will help to interpret and preserve this structure, 
and at the same time raise awareness and alert the community to the importance of valuing the heritage 
that is an integral part of a territory and a landscape, to which it gives identity.
The fortification is structured on a star-shaped plan with a bastion at each vertex, where hexagonal 
cross-section sentry boxes were erected. Currently, only two of these corners remain. On the north face 
there is a group of four buildings, a large rectangular body facing the beach, where the metallic lighthouse 
stands centrally, and three quadrangular bodies aligned by the opposite façade in an E shape, thus creat-
ing internal courtyards between them. Degraded but imposing, it stands out for its magnificent location, at 
the same time as it stands out from the renovation that has taken place over the years around it. Although 
abandoned, it resists the passage of time, calling our attention to itself, either by the visual appeal that 
launches through the lighthouse or by the auditory appeal when on days or nights of darkness echoes the 
famous snoring. This long-lasting abandonment presents itself as a permanent challenge to those who 
frequently pass by there and recognise its historical and architectural importance, which should lead to 
its recovery and enhancement.
The proposed intervention project arose from a careful and continuous observation of this aging building, 
which offers so much potential. It is suggested, then, the construction of a cultural centre, respecting, 
naturally, all the rules of preservation of the historical and patrimonial building, taking advantage of the 
place where it is located as well as the various elements that surround it, such as the sea, the river, green 
areas and the lighthouse that characterizes it and still gives it some vitality, in order to create a space for 
conviviality, leisure, learning, transmission and sharing of knowledge, exchange of experiences, (among 
others), that dignify, fill and enrich the days of its beneficiaries. The aim of the project is to create spaces 
for temporary exhibitions, an arts workshop, an auditorium, a bar with a terrace and toilets and various 
outdoor areas that enable different activities to take place.
This proposal seeks to raise awareness of the importance of creating a space for cultural sharing by creat-
ing an infrastructure capable of housing activities that promote interaction between various generations of 
esposendenses. It also focuses on reflecting on the role of architecture as an integral part of the protection 
and rehabilitation of buildings of heritage value.

Keywords: Heritage; Rehabilitation; Bulwark Fortifications; Esposende
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1

INTRODUÇÃO

A proteção do património cultural é uma atitude primordial na conservação dos vestígios materiais da 
história humana. Nas últimas décadas, a requalificação do património tem desempenhado um papel 
cada vez mais importante na arquitetura portuguesa, revelando-se determinante enquanto suporte para a 
criação de novos espaços e paisagens, a partir da memória dos lugares de intervenção, e contribuindo, 
de forma incontestável, para a melhoria da comunidade social.
“Só é património o que suscita o interesse de alguém, preferencialmente de quem, por alguma forma, 
esteja inserido na comunidade institucionalmente mais bem posicionada para proteger, usufruir e desen-
volver. (...) Interessar implica existir, ter um determinado valor para uma comunidade ou um grupo, o 
que faz do património um ativo presente e que, como tal, não é fixo, nem seguro, requerendo atenção e 
gestão permanentes, ou seja, estudo, divulgação, planeamento e desenvolvimento.”1 
É na sequência da problemática da recuperação do património que surge o tema para a realização deste 
projeto que aborda o património arquitetónico de Esposende, cidade do distrito de Braga, mais concreta-
mente, propõe-se a reabilitação do Forte de São João Baptista, edifício situado na margem direita da foz 
do rio Cávado, sobranceiro à praia, outrora guarnecido de equipamento militar, atualmente, degradado e 
sombrio, serve esporadicamente de espaço expositivo. 
Ao longo do trabalho, será feita uma análise histórica resumida da origem dos Fortes, dando especial 
atenção ao caso em estudo, através da observação do seu estado atual e da apresentação de uma 
solução a nível pragmático e construtivo para a sua reativação e requalificação.
No primeiro capítulo, dá se a conhecer a importância da arquitetura militar como património arquitetóni-
co e respetivas definições. 
No segundo capítulo, destacam-se algumas cartas, convenções e recomendações internacionais, que 
têm como objetivo a proteção do património. Estes documentos que fornecem a compreensão de con-
ceitos essenciais para a realização deste trabalho são um valioso contributo não só para a preservação 
do património, como também servem de base para a preservação e restauro de monumentos e sítios 
arqueológicos intimamente relacionados com a reabilitação e urbanismo. 
No terceiro capítulo, procede-se à localização geográfica, à contextualização histórica e análise urbana do 
Forte, demonstrando a sua evolução histórica. 
No quarto capítulo, faz-se uma análise ao Forte, diagnosticando as condições em que se encontra, de 
forma a compreender e avaliar as alterações necessárias no processo de manutenção e reabilitação.
No quinto e penúltimo capítulo, apresenta-se uma análise detalhada de quatro casos cujo contributo se 
revela determinante para as escolhas feitas e encetadas no processo de intervenção.
No último capítulo explica-se o projeto de intervenção e todos os seus elementos, tais como conceito de 
centro cultural; projeto escolhido para este espaço; descrição do objeto de estudo; envolvente; programa; 
organização espacial e funcional; critérios de intervenção; iluminação natural e artificial; estrutura e 
materiais.
Face ao exposto, pretende-se, neste trabalho, apresentar o projeto de reabilitação e requalificação do 
Forte de S. João Baptista, presentemente votado a um estado de contínua degradação e elevado estado 
de abandono, respeitando o desenho original, de forma a adaptá-lo a um volume arquitetónico e espacial 
que seja usado pela comunidade local e turística, transformando-o num espaço cultural.

1_ROSSA, W. (2015). Patrimónios de Influência Portuguesa: Modos de Olhar. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Pág. 15.
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CAPÍTULO 1

Neste tópico pretende-se abordar a importância da arquitetura militar como património, explicando a 
definição de arquitetura militar, como também, dar a conhecer as diferentes partes que constituem o 
conceito de património arquitetónico.

1.1_ Património arquitetónico e a arquitetura militar
O património arquitetónico é muito abrangente, desde ruínas a centros históricos, edifícios urbanos a 
evidências rurais, seja qual for o tamanho ou importância do edifício, o que o sustenta é a condição 
inerente de memória adicionada ao sentido de monumento, atestando que o conceito contemporâneo 
de Património Arquitetónico é um conceito delineado a partir de transformações contextuais e culturais, 
por isso as obras de património arquitetónico devem ser abordadas com cuidado para que se mantenha 
o respeito pela sua importância histórica e identidade, preservando o que existe de relevante nas suas 
composições e permitindo, ao mesmo tempo, a atualização da edificação às circunstâncias contemporâ-
neas e a novas funções.
Neste contexto, destaca-se a arquitetura militar, que surgiu da necessidade de defesa do território perante 
invasões dos inimigos, bem como dos bens e da população residente, que reúne edificações de estrutu-
ras defensivas, construções de características semelhantes, como castelos (FIG 1) (residências fortificadas, 
construídas num lugar elevado, com muralhas e torres, destinada à defesa de uma posição estratégica), 
fortes (FIG 2) (construções com uma bateria de artilharia), e fortalezas (FIG 3) (construções com duas ou 
mais baterias de artilharia, uma na construção principal e outra mais afastada dela, numa parede mais 
distante), moldados segundo as técnicas balísticas de determinadas épocas e regiões. 
A caracterização desta tipologia arquitetónica militar baseia-se na junção harmoniosa de elementos cons-
truídos a partir de um módulo, o baluarte. Este é uma obra defensiva, situada nas esquinas e avançada 
em relação à estrutura principal de uma fortificação, normalmente construída num formato pentagonal 
irregular, distinguindo-se nos ângulos salientes de duas cortinas contíguas, onde sobressaem as faces, 
os flancos e a gola.

ARQUITETURA MILITAR COMO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO
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FIG. 2_Forte Santa Catarina

FIG. 1_Castelo de Óbidos

FIG. 3_ Fortaleza de Mazagão (arquitetura militar portuguesa em marrocos)
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1.2_Enquadramento histórico
Face à necessidade de criar mecanismos artificiais de defesa e estratégias que permitissem a defesa das 
fortalezas, ocorreu uma evolução natural do sistema defensivo, o que impulsionou o desenvolvimento da 
arquitetura militar.  
Embora a arquitetura militar apresente um panorama histórico complexo, indubitavelmente os principais 
protagonistas desta arquitetura encontram-se na geografia italiana. O crescimento em número e em 
especialização dos arquitetos militares impulsionou a disseminação da fortificação moderna de matriz 
italiana por toda a Europa, mas o seu desenvolvimento e maturação deu-se em França, com aquele que 
foi considerado o pioneiro do desenho das fortificações, o engenheiro militar Sébastien Le Prestre de 
Vauban, que, entre os anos de 1667 e 1707, construiu fortificações militares para proteger as fronteiras 
da França dos invasores. Vauban foi amplamente reconhecido pelas suas proezas militares ao criar a 
forma irregular dos fortes.  
Em Portugal as extensas praias da costa foram sempre alvo de ataques de piratas franceses, holandeses, 
ingleses e espanhóis. D. João IV, após a Restauração da Independência, consciente do perigo do ataque 
que o reino enfrentava, identificados os pontos estratégicos cruciais para a defesa nacional, estabeleceu 
um plano defensivo, decretando a construção e reconstrução de vários fortes/fortalezas para impedir os 
ataques inimigos.   
“Portugal após 1640 tornou-se o mais ativo campo de experiências fortificativas em toda a Europa.”2

No caso português é muito claro que a fase de experimentação e de transformação das formas ar-
quitetónicas e das táticas militares coincidiu com um alargamento geográfico à escala global. Na verdade, 
a primeira construção de raiz pensada como um baluarte, e considerada como uma espécie de “momen-
to inaugural”, em 1516, é a Torre de Belém (FIG 4), onde a conjugação de uma torre quadrada com uma 
plataforma de tiro baixa prefigura claramente a forma e a função do baluarte poligonal. 
Em Portugal, destacam-se três grandes tipologias ao longo dos tempos, nomeadamente: fortificações 
medievais, fortificações de transição e fortificações modernas. A primeira corresponde às construções 
até ao século XVI, quando a construção e a localização estão intimamente relacionadas com o desenvolvi-
mento do processo de reconquista e a organização do território português, constituída essencialmente 
por castelos de “defesa passiva”, que eram construídos em locais elevados, de difícil acesso, sobre 
afloramentos rochosos, beneficiando das condições naturais e do declive do terreno. Estas fortificações 
medievais, de pequenas dimensões, apresentavam plantas irregulares, compostas por muralhas altas, 
espessas e aprumadas, com torres de planta quadrangular adossadas à muralha. Entretanto, o desen-
volvimento das fortificações por toda a Europa ocorreu de forma diferente, e no final do séc. XV— início 
do séc. XVI, com a utilização progressiva da artilharia pirobalística, a fortificação medieval tornou-se 
ineficaz, assistindo-se então a um processo de adaptação e tentativa de evolução, em que as estruturas 
da fortificação medieval se conjugam com elementos da fortificação moderna abaluartada, iniciando-se 
a 2º era, a era da fortificação de transição. 

2_ MOREIRA, Rafael (1986a) – Arquitectura Militar. In Moura
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Na primeira fase da arquitetura de transição, as muralhas conservam a espessura, mas diminuem em 
altura, os ângulos dos muros são mais agudos, e reforçam as suas bases recorrendo a escarpas acen-
tuadas.
Desta fase de transição destaca-se a Torre de Belém, em Lisboa, primeira fortificação portuguesa de dois 
andares que marcou um novo desenvolvimento na arquitetura militar, isolada e munida de bocas-de-fogo, 
com um desenho que associa a torre medieval a um baluarte, dividido em duas partes: o bastião, em 
forma de hexágono irregular, e a torre de quatro andares, que fica na face norte do baluarte. (FIG 5)

Já na segunda metade do séc. XVI e atingindo o seu auge nos meados do séc. XVII, surge a 3º era, a 
era das fortificações modernas, que se apresenta como solução ao desenvolvimento do armamento 
pirobalístico. As fortificações modernas além de serem fortalezas urbanas grandiosas, que envolvem 
cidades ou pequenos fortes, apresentam várias planimetrias e ostentam cortinas baixas e espessas, 
exibindo, nos ângulos flanqueados, guaritas de diferentes formas e coberturas. 
Em Portugal continental prevalece o traçado abaluartado que tem como principal estrutura o baluarte 
geralmente maciço, devido à inexistência de condições adequadas do solo, e, preferencialmente em 
forma pentagonal, forma que proporciona uma melhor defesa e permite que todo o espaço exterior possa 
ser atingido pela artilharia da praça.
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FIG. 4_Torre de Belém

FIG. 5_Planta da Torre de Belém
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1.3_Contexto geográfico
Com uma longa extensão litoral como a de Portugal, foi necessário criar um conjunto de sistemas defen-
sivos ao longo da costa que tivessem como objetivo principal a proteção das populações ribeirinhas e das 
áreas que revelassem interesse estratégico. Para tal, foram criadas seis províncias militares, cada uma 
com o seu governador, que asseguravam a evolução da fachada atlântica que constitui hoje Portugal. 
Procurou-se então, na linha raiana, criar uma fronteira, resultante das condições naturais impostas pela 
implantação dos relevos ou pelos cursos dos rios para depois se proceder à construção dos Fortes ao 
longo da costa. Aqui, a defesa dependia da construção de numerosos pequenos fortes, fortins e baterias, 
arquitetonicamente pouco sofisticados, mas que permitiam o cruzamento de fogo entre si e a defesa da 
área onde se situavam.
O Alentejo foi o território mais intensamente defendido e Elvas, sede do episcopado, tornou-se o centro 
do governo das armas da província e a primeira cidade a receber a maior e mais complexa fortaleza (FIG 

6) de toda a fronteira continental. A construção da Praça de Elvas (FIG 7), situada numa grande elevação a 
norte, considerada por muitos historiadores como uma das fortalezas abaluartadas mais poderosas, é 
um exemplo proeminente da arquitetura militar do séc. XVIII. Magnífico exemplar da arquitetura militar 
de Vauban, o Forte da Graça é constituído por três corpos, as obras exteriores, o reduto central e o 
corpo principal, este último formado por quatro baluartes onde a meio da cortina sul se destaca a porta 
principal de uma admirável beleza. (FIG 8 E FIG 9)
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FIG. 7_Praça de Elvas

FIG. 6_Forte da Graça

FIG. 8_Forte da Graça (maquete) FIG. 9_Forte da Graça (axonometria)
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CAPÍTULO 2 

Para poder abranger os diferentes conceitos relativos à reabilitação, foi essencial proceder à análise das 
cartas, convenções e recomendações internacionais que têm como objetivo proteger o património, de 
forma a aplicar toda a informação aí contida no desenvolvimento deste projeto.

2.1_O Valor do património 
“Património é qualidade e memória. Sem qualidade, intrínseca ou circunstancial, não haverá fundamento 
para que um testemunho- memória tenha de ser conservado”3

2.1.1_Noção de património
Como Françoise Choay diz em Alegoria do Património, na categoria de bens imóveis, a noção de patri-
mónio reúne “... as antiguidades nacionais, as antiguidades greco-romanas e, sobretudo, uma herança 
arquitetónica moderna, por vezes até contemporânea.” 4

2.2_Cartas
Estes documentos, que contêm informação relevante e indispensável para uma abordagem que se 
pretende criteriosa e rigorosa, são essenciais para assegurar a preservação e restauro do património.  
Apresentam-se, de seguida, alguns pontos selecionados de Cartas que registam os passos a seguir para 
o restauro dos monumentos e que foram ponderados e aplicados no projeto de intervenção.
Na Carta de Atenas 1931, manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna que tinha como tema “ a cidade funcional”, salientam-se as seguintes alíneas:
“Valorização dos monumentos: respeito ao carater e fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos 
monumentos antigos no que se refere à construção de novos edifícios.”; 5
“…no que respeita à conservação da escultura monumental, considera que a deslocação das obras do 
enquadramento para o qual elas tinham sido criadas é em princípio indesejável. Recomenda, a título de 
precaução, a preservação dos modelos originais…”; 5
“Quando se trata de ruínas impõe-se uma conservação escrupulosa, recolocando no seu lugar os ele-
mentos originais encontrados sempre que o caso o permita; os materiais novos necessários a este efeito 
deverão ser sempre identificáveis…”. 5
Na Carta de Veneza 1964, também conhecida como Carta Internacional para a Conservação e Restauro 
de Monumentos, um dos documentos básicos da conservação patrimonial, elaborada ao longo dos tra-
balhos do II Congresso Internacional de Arquitetos e de Técnicos de Monumentos Históricos, relevam-se    
os artigos:
“Art. 1º – A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetónica isolada bem como o sítio 
urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 
acontecimento histórico.”; 6
“Art. 3 – A conservação e o restauro dos monumentos visam salvaguardar tanto a obra de arte como o 
testemunho histórico.”; 6

FUNDAMENTOS SOBRE A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO

3_ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira – “Património, Riegl e hoje”
4_CHOYA, Françoise - Alegoria do Património, p. 11
5_ICOMOS, 1931, Carta de Atenas
6_ICOMOS, 1964, Carta de Veneza
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“Art. 6 – A conservação de um monumento implica a conservação de um enquadramento à sua escala. 
Quando ainda exista o enquadramento tradicional, este deverá ser conservado, e qualquer construção 
nova, qualquer destruição ou qualquer arranjo suscetível de alterar as relações de volume e cor devem 
ser proscritos.”; 6
“Art. 7º – O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em se situa”; 6
“Art. 13 – Os acrescentes não podem ser tolerados a não ser que respeitem todas as partes interessan-
tes do edifício, o seu quadro tradicional, o equilíbrio da sua composição e as suas relações com o meio 
envolvente.” 6
Da Carta de Lisboa – Reabilitação urbana 1955, destaca-se:
“Art. 1 – Reabilitação de um edifício: Obras que têm por fim a recuperação e beneficiação de uma cons-
trução, resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao lon-
go dos anos, procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até próximo dos atuais 
níveis de exigência.”; “Restauro de um edifício: Obras especializadas, que têm por fim a conservação e 
consolidação de uma construção, assim como a preservação ou reposição da totalidade ou de parte da 
sua conceção original ou correspondente aos momentos mais significativos da sua história.”. 7
Em 1994, no Japão surge a carta de Nara que, dando continuidade à linha de pensamento da Carta de 
Veneza, introduz novos aspetos no conceito de autenticidade, como a técnica, a forma, os materiais e 
as tradições, que asseguram a veracidade no reconhecimento e na conservação do património histórico.

2.3_Graus de intervenção 
A ideia dos graus de intervenção em certos edifícios surge da constante transformação da sociedade 
e consequente exigência de adaptar o edificado, sem perder a sua parte histórica, às necessidades 
contemporâneas. Nesta linha de pensamento, para a concretização do objetivo principal, ponderou-se 
uma série de diligências que viabilizassem operações apropriadas no Forte, evitando ações intrusivas e 
desnecessárias.
Assim, foram tidos em consideração conceitos essenciais para uma boa execução do projeto, que se 
transcreve: 
“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.” 8
Também se revelou premente perceber os diferentes conceitos que englobam os graus de intervenção, 
para compreender as necessidades do edificado, como:
Conservação: é o conjunto de ações que incluem preservar algo que está danificado. 
Manutenção: é a ação ou efeito de manter. A manutenção é formada por um conjunto de ações que 
ajudam correto funcionamento de algo. Segundo Correia, “deve ser realizada regularmente” “deve ser 
realizada regularmente” e “Implica a manutenção do espaço envolvente devidamente proporcionado”. 9

6_ICOMOS, 1964, Carta de Veneza
7_ Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana, 1995, Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada
8_ ICOMOS, 1983: 3
9_ CORREIA, 2009, p.100
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Sempre que o espaço envolvente tradicional subsista, ”deve ser conservado, não devendo ser permitidas 
quaisquer novas construções, demolições ou modificações que possam alterar as relações volumétricas 
e cromáticas” 10

Restauro: é um conjunto de técnicas e operações para consertar ou reparar, com o principal objetivo de 
conservar a autenticidade de monumento. Também se pode considerar qualquer atividade desenvolvida 
para se prolongar a conservação dos meios físicos a que está atribuída. 
Reconstrução: é construir novamente, juntar elementos separados para se construir um todo. Normal-
mente relaciona-se este conceito com a reprodução do monumento destruído, na sua forma original no 
mesmo local, mas com material novo, tentando replicar o antigo. A reconstrução só é adequada se o local 
estiver incompleto como resultado de danos ou alterações, e se houver evidência suficiente do projeto a 
partir de sua aparência original. 
Requalificação: é qualificar de novo, de maneira a melhorar o existente. O conceito de requalificação está 
ligado à ideia de melhoria dos espaços, uma vez que procura dar uma nova vida ao quotidiano dos seus 
habitantes. 
Reabilitação: é uma intervenção integrada que visa permitir a utilização de um edifício ou terreno e 
adaptá-lo, com o intuito de melhorar o seu desempenho e preservar o valor cultural. Para Correia “uma 
das melhores maneiras de preservar um edifício é dar-lhe um uso”11. Para evitar obstáculos devido à 
subutilização, é necessário respeitar o espaço e estrutura originais e modificar outras funções. Restaurar 
um monumento significa voltar a dar-lhe “vida” a partir do uso para voltar a dar dinâmica ao edificado.

10_ ICOMOS, 1964, Carta de Veneza, artigo 6

11_ Correia, 2009, p.9
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CAPÍTULO 3 

“Esquecido da memória dos homens, ele que a memória dos homens defendera, resta-lhe o mérito de ser utilizado 
com o humaníssimo fim de defender os mareantes de uma costa muito perigosa, pelos baixios existentes.” 12

3.1_Contexto local
Face à escolha do caso de estudo urge uma análise à situação da cidade de Esposende, de forma a 
entender como foi definida toda a linha costeira entre a cidade e Caminha, como linha defensiva.
O concelho de Esposende pertence ao distrito de Braga e encontra-se localizado no estuário do rio Cáva-
do. A norte do concelho de Esposende encontra-se Viana de Castelo, a sul Póvoa de Varzim, a nascente 
Barcelos e a poente o Oceano Atlântico, numa extensão de aproximadamente 16 km de costa. Surge 
delimitado a norte pelo rio Neiva, a sul pelo rio Cávado, a este pela Nacional 13, que liga Esposende a 
Moreira, para sul, e a Valença, para norte.
A cidade de Esposende é constituída por uma forte via estruturante, a marginal, que se encontra paralela 
à linha costeira e que conecta o início da cidade ao Forte de Esposende. (FIG 10)

3.2_Contextualização histórica e análise urbana
A costa portuguesa foi alvo de ataques e, como supracitado, para resolver o problema, o rei D. João IV, 
dentro de um plano defensivo, mandou construir inúmeros Fortes ao longo da costa, nomeadamente em 
Esposende, então vila de navegantes e pescadores, onde foi construído um Forte na foz do rio Cávado,  
que  receberia como patrono S. João Baptista.13 Porém, só no reinado de D. Pedro II é que o Forte foi 
edificado, integrando-se num conjunto de fortificações construídas ao mesmo tempo entre as zonas de 
Vila Praia de Âncora e Esposende.
Os representantes locais do poder militar na última década do século XVI, muito depois da guerra da 
reconstrução, traçaram planos para estabelecer uma nova estrutura militar na linha de defesa da fron-
teira noroeste do reino, considerada na altura insuficiente, com o objetivo de aumentar o poder de fogo 
das fortalezas já existentes na costa minhota. Além desta fortaleza na linha da costa, outras fortalezas 
foram construídas entre Caminha e Esposende (FIG 11) (de norte para sul) especificamente cinco edifícios 
de cariz militar: Forte da Ínsua (FIG 12), Forte da Lagarteira (FIG 13), Forte do Cão (FIG 14), Forte do Paçô (FIG 15) 
e Fortim de Areosa. (FIG 16)

Todos estes fortes são fortificações abaluartadas, com desenhos similares, apresentando uma planta 
em forma estrelada com muros de pedra, cantos em pedra trabalhada e uma plataforma de artilharia, 
orientada sempre para o mar; distingue-os a forma da face voltada para o mar/rio que, em alguns casos, 
é curva, como se verifica no Forte do Cão, Forte do Paço e Fortim de Areosa, e noutros retangular, como 
exemplificam os Fortes da Ínsua e da Lagarteira.
O Forte de S. João Baptista (FIG 17) sucedeu à construção destes fortes. “Em 1699 foram mandados abrir 
os alicerces, mas com a urgente necessidade de recompor as praças raianas do rio Minho a construção 
atrasou-se e apenas ficou concluída em 1702.”14

DO ABANDONO À VALORIZAÇÃO - FORTE DE SÃO JOÃO BAPTISTA

12_ BERNARDINO, Amândio, 1982, O Forte de São João Baptista e o Farol de Esposende, Elementos para a sua História
13_ BERNARDINO, Amândio, 1982, O Forte de São João Baptista e o Farol de Esposende, Elementos para a sua História
14_CALLIXTO, Carlos Pereira - Jornal Cávado, nº 1173, 1992
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FIG. 10_Mapa de Esposende delimitado pelos dois rios, Rio Cávado e Rio Neiva. E aproximação da cidade.
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FIG. 11_Fortes ao longo da costa, mapa entre Caminha e Esposende

FIG. 12_ Forte da Ínsua, freguesia de União das Freguesias de Moledo e Cristelo, concelho de Caminha FIG. 13_ Forte da Lagarteira, freguesia Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha

FIG. 14_ Forte do Cão, freguesia Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha FIG. 15_ Forte do Paçô, freguesia de Carreço, concelho de Viana do Castelo

FIG. 16_ Fortim de Areosa, freguesia da Areosa, concelho de Viana do Castelo FIG. 17_ Forte de São João Baptista, freguesia de União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, 
concelho de Esposende



15

3.3_Evolução histórica
O Forte de São João Baptista, enquanto edifício militar era um Forte de planta em forma estrelada, 
constituído por cinco baluartes nos vértices e construído em granito, que foi concluído no reinado de D. 
Pedro II. 
Após a sua conclusão, em 5 de junho de 1702, o governador da província do Minho, D. João de Sousa, 
entregou o Forte ao seu primeiro governador, António da Cunha Sotto Mayor.
Em 1795, um projeto do Engenheiro Custódio José Gomes Vilas Boas originou um grande desmantela-
mento, toda a muralha do lado norte e parte da muralha de oeste foram demolidas e o granito obtido foi 
aproveitado para a construção do molhe que ainda hoje existe na barra de Esposende. A partir de 1831 
o Forte presta serviços à navegação, como sede dos fachos. Em maio de 1832, em plena guerra civil, 
o Forte encontrava-se desartilhado e assoreado, sem condições para resistir. Em 1884 deixou definitiva-
mente de servir para fins militares, tendo-lhe sido colocado, dois anos mais tarde, um farolim lenticular.
De referir que, em alguns livros, se podem encontrar dois desenhos diferentes do Forte: o mais antigo, 
de 1757, correspondente ao levantamento topográfico de Gonçalo Luís da Silva Brandão, onde se vê o 
forte com uma plataforma retilínea para o mar (FIG 18), o mais recente, de 1926, desenhado pelo Dr. Luís 
Figueiredo da Guerra, onde se vê um Forte de planta estrelada, composto de cinco baluartes, com uma 
plataforma semicircular. (FIG 19) Pelos levantamentos observa-se que o desenho que mais se aproxima da 
realidade é o de Silva Brandão do ano de 1757, (FIG 20) pois o desenho atual apresenta uma plataforma 
retilínea.
“A entrada única, voltada ao nascente, fazia-se por largo portal, de dois metros de anchura, com arcos de 
aduela e encimado por escudo das quinas e orla de sete castelos, cobertos pela coroa real; ladeavam as 
armas portuguesas dois tenantos simples, ou suportes em S um dos quais ainda existia em 6 de outubro 
de 1914.”15 (FIG 21)

Em 1943 são construídas novas infraestruturas para habitação de um faroleiro. Em 1946, realiza-se a 
construção de uma residência de férias para oficiais da armada, no pátio do rés-do-chão do Forte. No 
ano de 1968, a direção de faróis elabora uma planta geral das edificações presentes no Forte de Espo-
sende, sendo em 1982 classificado como Imóvel de Interesse Público. Em 2018 o Estado cedeu o Forte 
à Câmara Municipal de Esposende.
Sabe-se também que o Forte de Esposende, para além servir de baluarte de defesa, foi também utilizado 
como posto de vigilância e transmissão, caraterísticas que o definem como um “Facho da Borda-mar”.  
Atualmente permanece em estado de abandono, inexplicável e lamentável, apesar do local privilegiado 
onde se encontra, evocando, na sua decrepitude, ar sombrio e aparência degradada, a glória do passado 
que teimosamente perdura na persistência do pórtico e de parte das muralhas.

15_BERNARDINO, Amândio, (1995) O Forte de S. João Baptista e o Farol de Esposende
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FIG. 20_ Gravura de Esposende e Fão 1759

FIG. 18_ Desenho do Forte de João Baptista de Esposende extraído do levantamento Topográfico de 
Gonçalo Luís da Silva Brandão

FIG. 19_ Desenho de estudo sobre o traçado original do Forte de S. João Baptista realizado por 
Luís Figueiredo da Guerra

FIG. 21_ Única entrada voltada a nascente
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CAPÍTULO 4 

Para que a intervenção seja a mais adequada, de forma a respeitar e valorizar a sua essência, proce-
deu-se a um trabalho de pesquisa aturado bem como a uma observação atenta e reflexiva, in loco, da 
edificação, de forma a compreender o estado geral bem como as suas necessidades primordiais.

4.1_Estado geral e Diagnóstico do existente
O Forte apresenta-se degradado por não ser feita a manutenção, mas também porque se encontra perto 
da constante dinâmica costeira, que inclui a erosão areal e o aumento do nível do mar que, por sua vez, 
aumentam o risco de degradação do todo, mas especialmente das muralhas que já apresentam pedras 
soltas.
A área circundante exibe uma mescla de plantas, onde se destacam os chorões, e ervas daninhas que 
se infiltram nas pedras das muralhas. (FIG 22)

Os edifícios do interior da muralha têm buracos nas telhas, facilitando a infiltração de água, e as paredes 
internas apresentam humidade que acentua a deterioração do interior dos edifícios, como se verifica no 
piso térreo do edificado mais longo, tendo como consequência a derrocada do teto. (FIG 23, FIG 24 e FIG 25)

É inquestionável a atenção urgente que o Forte requer, não só pelo estado deplorável em que se apresen-
ta, mas pelo contraste notório com as intervenções urbanísticas que têm ocorrido no espaço envolvente, 
visíveis no aumento da barra do rio Cávado e na construção de um passadiço pedonal em madeira que 
liga a marginal à praia, dando a possibilidade de o observar de outras perspetivas.

4.2_ Reconhecimento físico e levantamentos diversos
Depois de reconhecer a reabilitação e manutenção como graus de intervenção é importante diagnosticar 
o estado atual de conservação para compreender o conjunto.
Para a execução de um diagnóstico correto e exaustivo, é imprescindível ter conhecimento da geometria, 
do estado de conservação do preexistente e do estado dos materiais. Para a consecução deste objetivo, 
fez-se a análise documental, tipológica e construtiva e recorreu-se à documentação fotográfica, tendo-se 
constatado que o passar do tempo aliado ao desuso e ainda à ausência de manutenção contribuíram 
para o aceleramento do processo de deterioração, o que põe em risco a estabilidade e integridade do 
Forte.

4.3_Componente tectónica e sistema construtivo
Sendo uma fortificação do século XVI, do sistema de fortificações do Norte, o Forte expõe uma estrutura 
de cantaria de granito nas muralhas, material usualmente utilizado durante séculos, já que era extraído 
das explorações existentes nas proximidades do local.
Os baluartes que constituem os vértices da planta foram executados em sistema de alvenaria aparelhada 
de pano duplo, com blocos de cantaria de grandes dimensões nos ângulos exteriores, assentes com junta 
argamassada. (FIG 26)

As muralhas, de oito metros de altura, com dezoito fiadas de cantaria até à gola, têm, do lado sul, nos 
panos que restam, duas guaritas, construídas em granito, uma em cada canto de formato hexagonal. 
(FIG 27) Nas fachadas exteriores, é visível paredes rebocadas e pintadas a amarelo ocre (FIG 28), executadas 
numa estrutura de cantaria de granito, os embasamentos também de granito, as portas de madeira 
pintadas a verde (FIG 29), os vidros simples e as coberturas em telha.

DIAGNÓSTICO E CONDIÇÕES DO FORTE DE SÃO JOÃO BAPTISTA
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Os pavimentos interiores ainda existentes são revestidos por um tabuado (soalho) de madeira de pinho 
com doze a vinte centímetros de largura; as coberturas exteriores são de quatro águas revestidas a telha 
marselha, “e as interiores de madeira asna simples, estrutura constituída por um elemento horizontal 
(a linha), por duas pernas inclinadas para a formação da vertente do telhado, por um elemento vertical 
apertado no vértice do telhado pelas pernas (o pendural) e por duas escoras inclinadas que ligam as 
pernas ao pendural.”16 (FIG 30)

As paredes interiores são divididas em paredes tabique de divisão de espaços. As caixilharias das portas, 
janelas batentes e janelas de guilhotina são em madeira pintadas em tom de verde. As portas de entrada 
são, por motivos de segurança, mais resistentes e constituídas por duas folhas. O Farol é uma torre 
metálica de 15 metros, torre cilíndrica em ferro com lanterna e varandim. (FIG 31)

16_ J. M. Branco (https://www.researchgate.net/figure/Organizacao-de-uma-cobertura-tradicional-de-madeira-As-asnas-sao-normalmente_
fig1_277163008)
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FIG. 22_ Documentação fotográfica, Estado e diagnóstico do Granito (infiltração das plantas)

FIG. 23_ Documentação fotográfica, Estado e diagnóstico da telha

FIG. 24_ Documentação fotográfica, Estado e diagnóstico do interior FIG. 25_ Documentação fotográfica, Estado e diagnóstico do espaço exterior
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FIG. 26_ Documentação fotográfica, Materiais existentes, Granito FIG. 27_ Documentação fotográfica, Materiais existentes, Granito

FIG. 28_ Documentação fotográfica, Materiais existentes, Revestimento em reboco, amarelo 
ocre

FIG. 29_ Documentação fotográfica, Materiais existentes, Caixilharia em 
madeira

FIG. 30_Documentação fotográfica, Materiais existente, Asna simples 
em madeira

FIG. 31_Documentação fotográfica, Materiais existentes, Metal 
do Farol
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CAPÍTULO 5 

Para que a intervenção no Forte de Esposende fosse relevante e resultasse de forma adequada, pro-
cedeu-se a uma análise detalhada e rigorosa de vários casos de estudo cujo contributo se revelaram 
determinantes para as escolhas feitas e encetadas no processo de intervenção.

5.1_Justificação e critérios de seleção
De facto, para uma abordagem apropriada à escolha do programa de intervenção no Forte de Esposende, 
revelou-se pertinente e urgente analisar alguns projetos que se ajustassem a critérios de seleção que se 
interligassem aos elementos apresentados no Forte de São João Baptista. Para o efeito foram tidos em 
consideração casos de estudo que fossem intervenções em edifícios antigos, que tenham passado por 
um processo de abandono e posterior reabilitação, especialmente casos de intervenção no património 
em que o material de intervenção se conjuga com o material existente.

5.2_Casos de estudo
1_MUSEU FAROL SANTA MARTA / AIRES MATEUS
Localização
Forte construído junto à Ribeira dos Mochos, na entrada da cidade de Cascais, durante a Guerra da 
Restauração para a defesa da margem do Tejo. (FIG 32)

Contextualização preexistente
Erguido no século XVII, após a Restauração, o Forte foi a primeira construção que apareceu no esporão 
de Santa Marta, com o objetivo de intensificar a linha de defesa de Lisboa.
Pequeno Forte que se adaptou ao terreno circundante, com uma planta de polígono irregular, era com-
posto por três corpos retangulares justapostos, dos quais a maior bateria estava virada para o mar. Na 
segunda metade do século XVIII a fortaleza passou por várias modificações, sendo a mais significativa 
a de 1762-1763 com o aumento do parapeito; mais tarde, em 1793, entre outras intervenções, foi 
dada uma nova organização funcional à área de bateria e quartel; em 1864, após ter sido desativado 
das funções militares, procedeu-se à construção de um farol em cima da bateria, erigido numa torre 
quadrangular de oito metros.
Ao longo do século XX, o Forte e o farol de Santa Marta caíram em progressiva degradação, tendo, 
finalmente, a Câmara Municipal juntamente com a Marina assumido a responsabilidade da restauração 
da estrutura do Forte.

Tipo: Arquitetura Militar
Finalidade: Museu
Projeto: Adaptação da fortaleza como espaço museológico
Ano de construção: 2007

Análise da Intervenção
A proposta de intervenção assentou em três modos de atuação: a adaptação, respeitando a história 
do conjunto; a intervenção geral sobre o conjunto, organizando-se os espaços em consonância com o 
desenho original; e a ampliação, criando-se espaços de apoio e serviços. 

ANALISAR PARA COMPREENDER (CASOS DE ESTUDO)
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O traçado do forte é o elemento organizador de todo o projeto, onde estão os quatro edifícios preexis-
tentes. A ampliação aparece na adição de um novo corpo junto ao muro, onde são recortados os novos 
espaços. “A forma inovadora com que propõem a integração do novo edifício na estrutura do conjunto, 
através do conceito de muro…”17. Depois de transformadas as antigas residências dos faroleiros em 
espaços de exposição, criou-se um novo corpo onde funcionam os espaços de apoio e serviços. 

Ideia do programa
O programa museológico divide-se em dois espaços de exposição, instalados nas antigas residências 
dos faroleiros, a que se adicionou um novo corpo adossado ao muro, de onde são recortados os novos 
espaços de apoio, como loja/bilheteira, sanitários e cafetaria. (FIG 33 E FIG 34)  

Relação da intervenção com a envolvente
A requalificação e conversão deste Imóvel de Interesse Público (desde 1977) num espaço cultural veio 
decididamente enriquecer a zona histórica da vila. 
 A proposta abordava a adaptação, a contextualização histórica do conjunto e a intervenção geral. Aos 
volumes que constituíam o edifício original, foi adicionado um novo que, de forma natural e inovadora, 
reinterpreta o muro defensivo do antigo forte, promovendo, em termos formais e materiais, a harmonia 
com o espaço envolvente. (FIG 35)

Materiais usados
O uso do branco nos revestimentos exteriores (FIG 36) dos vários edifícios reflete a luz de forma incandes-
cente que contrasta com o negro do interior dos espaços expositivos. Todo o pavimento é composto por 
pedra de cor clara e o muro do forte e a nova construção são em reboco caiado, reforçando a harmonia 
do conjunto, quer pela predominância do branco quer pela reduzida gama de materiais utilizados, onde 
se destacam os azulejos (FIG 37) que revestem os quatro volumes e a pedra de lioz tradicional que preenche 
as duas praças.

17_BRÁS, Ana Isabel, Farol Museu de Santa Marta: acessibilidade e condicionantes de um projeto de adaptação de Património Arquitetónico para funções 
museológicas
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FIG. 32_Museu Farol Santa Marta

FIG. 33_Museu Farol Santa Marta, piso 1 FIG. 34_Museu Farol Santa Marta, corte longitudinal

FIG. 35_Museu Farol Santa Marta, relação com a envolvente

FIG. 36_Museu Farol Santa Marta, revestimento branco FIG. 37_Museu Farol Santa Marta, revestimento 
em azulejos
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2_CONVENTO DAS BERNARDAS / EDUARDO SOUTO MOURA
Localização
O Convento das Bernardas é um projeto singular em todo o Algarve que se destaca sobre as ruínas de um 
antigo convento construído em 1509 na cidade de Tavira, por ordem de D. Manuel I. (FIG 38)

Contextualização preexistente
O Convento feminino de São Bernardo, em Tavira, foi mandado construir em 1509 por D. Manuel I. Con-
figura-se como um convento feminino de época tardia das construções cistercienses em Portugal, que 
se manteve durante séculos como o único convento desta ordem, na região. O edifício sofreu diversas 
ampliações e alterações ao longo do tempo, e, como muito outros edifícios do Algarve, foi gravemente 
danificado com o terramoto de 1755.
Este imóvel, com uma localização privilegiada no extremo urbano de Tavira, situa-se sobre o rio Gilão 
e encontra-se voltado para a sua foz e para a ria. As alterações de uso do imóvel, particularmente a 
passagem de convento a moagem, contribuíram não só para marcados desvios ao seu desenho inicial 
como para a sua atual degradação construtiva e estética.

Tipo: Convento
Finalidade: Complexo residencial e turístico
Projeto: Complexo residencial inovador
Ano de construção: 2012

Análise da Intervenção
O Convento das Bernardas, a partir do século XIX, serviu de fábrica, e em 2012 foi transformado num 
complexo residencial e turístico. A requalificação do complexo tem por base a construção de setenta e 
oito novas habitações num edifício que continua a representar a sua origem conventual. O projeto di-
vide-se em dois tipos de intervenção, construção nova e recuperação do edifício existente.
O arquiteto beneficia da volumetria do convento para incorporar cinquenta e sete volumes destinados 
a habitação. No recinto interior delineado pela volumetria original do convento são desenhados dois 
espaços que o dividem ao meio, proporcionando a recuperação do existente e a ampliação de um dos 
volumes preexistentes, de modo a criar um pátio fechado e mostrar a perfeita continuidade formal e 
figurativa do objeto. 

Ideia do programa
O projeto de arquitetura da autoria de Souto Moura divide-se em dois tipos de intervenção, os novos tra-
balhos de construção e a recuperação do edifício existente. O novo edifício disposto em “L” estende-se ao 
longo do trecho oriental do terreno entre o convento e as minas de sal. (FIG 39) Na elevação existente entre 
as duas plataformas, assoma uma linha de casas unifamiliares em um ou dois andares com terraços 
no que outrora fora o pomar do convento. (FIG 40) A construção executada dentro do antigo convento (57 
habitações) é distribuída pelas diferentes alas do edifício de acordo com módulos independentes, com 
habitações triplex. 
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A nave central da igreja foi convertida em área de receção do condomínio, com residências a leste, a 
antiga localização do altar, e a oeste, onde os monges se sentavam durante as cerimónias religiosas.
O grande pátio central está dividido em duas áreas: a norte, uma praça pavimentada com quatro árvores 
nos quatro cantos a evocar os antigos claustros, e a sul, uma piscina inspirada nos grandes tanques que 
aí existiram.

Relação da intervenção com a envolvente
Em Tavira, pequena e encantadora cidade, podemos encontrar o imponente Convento das Bernardas, o 
maior convento do Algarve, com uma vista única sobre as salinas, e situado a apenas cinco minutos do 
centro da cidade, circundada pelo rio Gilão. (FIG 41)

Materiais usados 
No Convento das Bernardas o uso do betão domina as fachadas (FIG 42) e os acessos novos; no interior 
sobressai a madeira (FIG 43) no teto e nos pavimentos.
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FIG. 38_Convento Bernardas

FIG. 39_Convento Bernardas, piso 1 FIG. 40_Convento Bernardas, corte longitudinal

FIG. 41_Convento Bernardas, relação com a envolvente

FIG. 42_Museu Farol Santa Marta, paredes exteriores de betão FIG. 43_Museu Farol Santa Marta, interior, acesso em madeira
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3_TEATRO DE SAGUNTO / GIORGIO GRASSI E MANUEL PORTACELLI
Localização
O teatro de Sagunto, edificado no ano de 50 d.C., encontra-se situado em Valência, Espanha. (FIG 44)

Contextualização preexistente
Foi construído em meados do século I e utiliza a encosta da montanha para se erguer.
A construção do teatro é clássica, com duas partes distintas: a arquibancada semicircular e o palco que 
se eleva até a altura do pórtico superior da arquibancada. Em 1896 foi declarado Monumento Nacional.

Tipo: Arquitetura Romana
Finalidade: a restituição do espaço arquitetónico do teatro romano na sua plenitude e a construção de 
um espaço teatral adequado para a realização de espetáculos.
Projeto: Novo Teatro
Ano de construção: 1992

Análise da Intervenção
O projeto de restauro e reabilitação ocorreu numa obra que assenta sobre as ruínas do teatro romano e as 
esconde, representando uma reconstrução sobre as ruínas existentes. O projeto é assimilado como uma 
espécie de grande ‘ruína artificial’ constituída por alguns elementos originais. A proposta de intervenção 
por parte dos arquitetos Grassi e Portaceli, no teatro de Sagunto, teve como ideia introduzir elementos 
volumétricos que cobrissem parte do auditório, permitindo assim o diálogo entre o velho (ruína) e a sua 
reconstrução, o que resultou na criação de um teatro romano em que as características antigas foram 
elevadas de forma coerente e inovadora. (FIG 45)

Ideia do programa
A ideia era reconstruir um edifício romano sem propagar a ideia de uma renovação romântica, mas sim 
de propor uma justaposição contemporânea diferente da arquitetura existente, (FIG 46) de forma a proceder 
a uma reabilitação integral do teatro que proporcionasse um aproveitamento da estrutura histórica para 
manifestações artísticas e culturais e representações teatrais.

Relação da intervenção com a envolvente
O teatro romano de Sagunto está localizado na base da montanha agraciada pelo Castelo de Sagunto. 
Ocupa o terraço intermédio entre a cidade e a plataforma onde se encontra o Fórum, (FIG 47) interação que 
acentua o protagonismo do sistema de relações espaciais.

Materiais usados 
Tratando-se de uma obra de sobreposição do existente, os materiais utilizados foram a alvenaria (FIG 48) e 
a pedra para a arquibancada, a pedra para a restauração das colunas e a madeira para a estrutura da 
cobertura. (FIG 49)
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FIG. 44_Teatro Sagunto

FIG. 45_Teatro Sagunto, piso 1 FIG. 46_Teatro Sagunto, corte transversal

FIG. 47_Teatro Sagunto, relação com a envolvente

FIG. 48_Teatro Sagunto, paredes exteriores de alvenaria FIG. 49_Teatro de Sagunto, colunas em pedra e estrutura da 
cobertura em madeira
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4_MUSEALIZAÇÃO DA ÁREA ARQUEOLÓGICA DA PRAÇA NOVA DO CASTELO DE S. JORGE 
/ CARRILHO DA GRAÇA
Localização
A área arqueológica do Castelo de São Jorge, datado do século XI, situada em Lisboa, na freguesia de 
Santa Maria Maior, é um Monumento Nacional. (FIG 50)

Contextualização preexistente
Situado numa colina, na praça nova do castelo de S. Jorge, num ponto estratégico sobre o rio Tejo e o 
território interior de Lisboa, ergue-se delimitado por um conjunto amuralhado e pela Igreja de Santa Cruz. 
Aqui encontra-se uma extensa escavação arqueológica, contendo marcas da existência de povoações da 
Idade do Ferro, habitações muçulmanas medievais e um palácio do séc. XV.

Tipo: Fortificação
Finalidade: Proteger e destacar o espaço arqueológico.
Projeto: Cultural
Ano de construção: 2010

Análise da Intervenção
A intervenção abordou temas de proteção, revelação e legibilidade, de maneira a não danificar o que já 
existia, com uma abordagem pragmática que possibilitasse interpretar o espaço sem obstáculos. 
“Esta intervenção abordou os temas de proteção, revelação e leitura do palimpsesto que qualquer escav-
ação arqueológica representa…”18 
A primeira ação foi a delimitação do espaço arqueológico, com a inserção de uma membrana de aço 
corten para conter a topografia perimetral, proporcionando uma leitura panorâmica do sítio. O segundo 
momento da intervenção consistiu em colocar uma estrutura de paredes brancas a flutuar sobre os 
troços das paredes visíveis dos vestígios do núcleo islâmico, para encenar a espacialidade doméstica das 
duas habitações escavadas. (FIG 51)

Ideia do programa
A ação caracterizou-se pela delimitação do local com uma incisão precisa. Para tal, foi usada uma mem-
brana de aço corten que delimita o percurso e molda o acesso em degraus, patamares e assentos e que 
oferece uma visão panorâmica do local. (FIG 52)

Relação da intervenção com a envolvente
A colina em Lisboa ocupada pelo Castelo de São Jorge surge numa elevação estratégica sobre o estuário 
do Tejo. No conjunto amuralhado, a intervenção encontra-se na Nova Praça do Castelo (FIG 53), delimitado 
por estruturas defensivas e pela Igreja da Santa Cruz. A intervenção envolve a área arqueológica com a 
membrana de aço corten no centro da praça, envolvida pela muralha do Castelo de São Jorge.

18_BÁRTOLO, José, João Luís Carrilho da Graça, Verso da História
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Materiais usados 
Enquanto o acesso é demarcado por aço corten (FIG 54), as paredes brancas  que simulam a espacialida-
de doméstica das duas habitações escavadas flutuam acima dos alicerces visíveis (FIG 55) das paredes 
originais, onde a cobertura translúcida de policarbonato e madeira filtra a luz do sol.
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FIG. 50_ Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do Castelo de S. Jorge

FIG. 51_ Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do Castelo de S. Jorge, 
axnometria explodida da intervenção

FIG. 52_ Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do Castelo de S. Jorge, 
corte transversal da intervenção

FIG. 53_ Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do Castelo de S. Jorge, 
relação com a envolvente

FIG. 54_Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do Castelo de S. Jorge, acesso demarcado por aço 
corten

FIG. 55_Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do Castelo de S. Jorge, paredes exteriores brancas
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CAPÍTULO 6 

“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. É imperdoável que se deixe 
perder este testemunho de uma época bem significativa da nossa História (…).” 19

Concordando com as palavras e partilhando da mesma preocupação expressa por Bernardino Amândio 
de deixar-se perder algo tão significativo da época, em vez disso, tendo como impulso os casos de estudo, 
pretende-se fazer uma intervenção nele. Após analisar o percurso histórico, arquitetónico, monumental 
que proporcionou a reflexão e entendimento do que envolve o Forte define-se um objetivo central desta 
intervenção no património. Deste modo, pretende-se reabilitar e requalificar este espaço, caraterizado 
pela contínua degradação e elevado estado de abandono, com o intuito de adaptá-lo a um programa que 
seja usado pela comunidade local e turística, transformando o Forte num espaço cultural, potenciando a 
sua relação visual com o mar e a sua relação com a cidade.

6.1_Conceito de Centro Cultural
Tradicionalmente, um centro cultural é um ponto de encontro, um lugar que reúne pessoas, é uma 
referência que convida os cidadãos a interagirem uns com os outros. Assim, pretende-se, com este 
trabalho, propor a criação de um espaço promotor de atividades que proporcionem o convívio e a partilha 
da comunidade e de todos os seus visitantes. O conceito implícito ao projeto, que suporta a definição 
programática da proposta, apoia-se na ideia de oferecer à cidade um edifício monumental que sirva a 
promoção cultural.

6.2_Descrição do objeto de estudo
O objeto arquitetónico em estudo está classificado desde 1982 como Imóvel de Interesse Público. Situa-
se na marginal, entre a grande avenida de Esposende e a barra, um monumento que se vê de longe 
pelo seu grandioso farol vermelho que se destaca na paisagem. Trata-se de uma construção tradicional, 
erguida em alvenaria de granito. (FIG 56)

O edifício está localizado num terreno de forma irregular, ficando do lado esquerdo o rio, do lado direito 
habitações, em frente a marginal e por trás o mar. Trata-se de um edifício fortificado com muralha a 
poente, sul e a nascente. No interior das muralhas encontram-se, no piso térreo, quatro volumes, e no 
piso superior um outro volume. (FIG 57 E FIG 58) Todos eles têm plantas retangulares e telhados de quatro 
águas. As paredes destes edifícios são construídas em granito e revestidas pelo exterior com reboco 
pintado de amarelo ocre. Os caixilhos são de madeira pintados a verde, e agrupam-se em portas, janelas 
batente e janelas de guilhotina. Nestes edifícios a estrutura dos pisos, à exceção do piso térreo, é consti-
tuída por vigamento de madeira e pavimento de soalho de pinho. As coberturas, do tipo asna simples, 
são constituídas por quatro águas revestidas a telha marselha. A única entrada é feita a nascente por um 
largo portão metálico verde de dois metros, com arcos de aduela. Na alvenaria do topo inscreve-se um 
escudo com quinas e sete castelos, coberto pela coroa real. (FIG 59)

INTERVENÇÃO

19_BERNARDINO, Amândio, (1995) O Forte de S. João Baptista e o Farol de Esposende
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Centrado pelos edifícios do piso térreo, destaca-se, com 15 metros de altura, o farol revestido de metal 
vermelho, este que, no seu interior possibilita o acesso ao topo através de umas escadas em caracol.
As muralhas têm oito metros de altura, com dezoito fiadas de cantaria até à gola.

6.2.1_Envolvente
O local da intervenção é caraterizado essencialmente por ser uma zona urbana, uma zona de expansão 
da cidade com uma malha urbana caraterizada por loteamentos de moradias unifamiliares, destinadas 
a ocupação sazonal balnear. O Forte está localizado na foz do rio Cávado, elemento natural que oferece 
vistas de indubitável valor paisagístico. É, pois, uma zona envolta de espaços verdes, espaços públicos, 
parqueamentos. Trata-se de um território de elevada importância paisagística, arquitetónica, social e 
cultural, que sofreu uma evolução positiva nos últimos anos.

6.2.2_Programa
O projeto, que passamos a descrever, consiste na requalificação da muralha e edifícios preexistentes, na 
construção de uma nova muralha e de novos volumes, integrados nela.
Após percorrer o caminho perpendicular ao Forte, chega-se a um largo portão verde que dá acesso ao 
seu interior, onde está o primeiro pátio central que se encontra rodeado por edifícios. O conjunto edifica-
do do lado esquerdo alberga uma oficina de artes que ocupa dois espaços: um interior, que servirá de 
sala de artes, e outro coberto exterior, onde será o espaço de pinturas. No edifício do lado direito, com 
acesso por um segundo pátio, encontram-se o bar e as instalações sanitárias. (FIG 60)

Após passar o primeiro pátio, traspondo uma ligeira rampa, chega-se ao terceiro pátio onde se encontra 
a entrada do espaço de exposições, que se estende de um lado ao outro do Forte, terminando num pátio 
exterior. No seu interior, um teto falso com isolamento de lã de rocha permite utilizar o espaço expositivo 
para espetáculos ou pequenos concertos.
A partir do segundo pátio acede-se ao auditório, um espaço fechado com aberturas pontuais, também 
com teto falso e portas de madeira com isolamento acústico de lã de rocha.  Junto encontram-se instala-
ções sanitárias e camarins com balneário. Um pátio exterior delimitado pela muralha nova liga o auditório 
ao espaço de exposições.
Para aceder à cobertura e explorar o farol, há dois percursos possíveis: uma rampa e umas escadas que 
se encontram no alinhamento do corredor que passa por todos os pátios. Já na cobertura, um espaço de 
contemplação do mar, do rio, das montanhas e da cidade de Esposende aguarda o visitante.
Deste modo, adaptou-se o novo programa ao edifício antigo, em que as duas construções se confrontam 
de forma notória, o lado antigo é representado por granito e a muralha e as paredes novas são revestidas 
por mármore, conseguindo-se atribuir um programa completamente diferente às construções existentes, 
com o mínimo de alterações, através da remoção dos pequenos edifícios do lado direito da entrada bem 
como do edifício do piso superior que, pela sua volumetria, perturba a horizontalidade do monumento. 
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6.2.3_Organização espacial e funcional
A ideia do projeto consiste em criar percursos pelos diferentes espaços de modo a definir uma estrutu-
ra compositiva, pelo que a organização funcional se baseia nos alinhamentos definidos pelas paredes 
estruturais, que por si só dividem os espaços. Para melhor organizar os espaços exteriores, tornando-os 
mais abertos e a livre apropriação, a intervenção careceu de algumas supressões e correções espaciais.
De destacar que os alinhamentos principais do projeto são horizontais e longitudinais (FIG 60), pretenden-
do-se acentuar o impacto visual sobre o entorno potenciado pela expressão métrica do mármore.
Horizontalmente, o acesso ao Forte é feito através de um portão ornamentado que dá a conhecer o pri-
meiro espaço, o pátio central. Este pátio é cercado por dois edifícios preexistentes que permitem que seja 
percecionado como um todo espacial que conecta todos os níveis do projeto, tais como o bar, a oficina de 
artes, o auditório, o espaço expositivo e a cobertura. No espaço de exposições e no auditório revestiu-se 
as paredes internas a pladur, que, conjugadas com o pavimento em madeira direcionada paralelamente 
às paredes da sala, imprimem a ideia do alinhamento longitudinal. Ainda a localização da rampa e das 
escadas aprofunda este conceito.

6.3_Critérios de Intervenção
“Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade desta intervenção é crucial 
que se consiga equipar o novo com características que entrem numa relação de tensão significante com 
o existente. Para o novo poder encontrar o seu lugar, precisa primeiro de nos estimular para ver o exis-
tente de uma nova maneira”.20

Sempre que possível, desenhou-se de acordo com o projeto original. Por isso, o espaço exterior é recu-
perado, adquirindo a forma que o forte inicialmente tinha, com a reconstrução das muralhas a norte. 
Face ao atual estado de degradação da muralha, resultante da falta de manutenção ao longo do tempo, 
pretende-se com esta intervenção proceder a um conjunto de obras de recuperação e conservação da 
muralha de modo a preservá-la.
Em relação à preexistência, a intervenção consiste na preservação da muralha e a reabilitação dos edi-
fícios, apenas modificando o seu interior e substituindo a telha simples por uma chapa em cobre. Na 
intervenção do volume do segundo piso, sugere-se a demolição do volume por inteiro e o interior do piso 
térreo desse mesmo volume. Nos edifícios preexistentes pretende-se remover a caixilharia e substituí-la 
por uma nova em madeira envernizada e acrescentar às paredes isolamento térmico e uma placa de 
pladur dupla.
Assim, a consideração pela geometria preexistente é o ponto de partida para a solução da proposta, que 
procura uma harmonia entre as duas construções. 

20_ ZUMTHOR, Peter. Pensar a arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili,2005, p. 17
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FIG. 56_Fotografia do Forte São João Baptista, lado sul

FIG. 57_Maquete escala 1:500 do Forte, vista frontal FIG. 58_Maquete escala 1:500 do Forte, vista lateral

FIG. 59_Fotografia do Forte São João Baptista, lado nascente
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FIG. 60_Planta Piso 1 da intervenção, programa

FIG. 61_Axonometria Explodida da intervenção
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6.3.1_Iluminação natural e artificial
“A luz é um componente essencial, imprescindível na construção da Arquitetura. A luz é MATÉRIA e MA-
TERIAL. Como a pedra. Quantificável e qualificável. Controlável e mensurável. Sem Luz NÃO há Arquitetu-
ra. Apenas construções mortas. A luz é a única capaz de tensionar o espaço para o homem. De coloca o 
homem em relações com esse espaço, criado para ele. Ela tensiona-o, torna-o visível. A Luz dá razão ao 
TEMPO, a LUZ CONSTRÓI o TEMPO.” 21

Nos edifícios preexistentes que são apenas restaurados e onde se acrescentam algumas janelas laterais, 
a iluminação é feita lateralmente através de aberturas localizadas no plano vertical, permitindo a entrada 
de luz natural de cima para baixo. (FIG 62)

No volume do espaço expositivo, que também necessita de luz natural, mas não direta, optou-se pela 
construção de lanternins, elevados sobre a cobertura e virados para poente, posicionados em sítios 
estratégicos para iluminar a sala. (FIG 63) Estes encontram-se alinhados pelas afiadas do exterior, criando 
assim uma métrica que dá ritmo ao exterior, como também às entradas de luz no interior.  Também para 
iluminar as outras zonas da sala colocou-se na parede do lado oeste iluminação artificial posicionada de 
modo direto sobre um objeto em destaque de modo a iluminar as diferentes exposições.
O auditório, sendo um espaço mais coberto, tem iluminação artificial que se encontra localizada no teto 
falso, é usado uma iluminação onde o fluxo luminoso incide diretamente sobre uma superfície. Este 
espaço também tem entradas de luz, uma a sul constituida por dois vãos fixos que criam uma relação 
com o segundo pátio exterior onde se encontra a esplanada do bar, e a outra a norte que serve para dar 
acesso a um pátio exterior encostado na nova muralha.

6.3.2_Estrutura e materiais
Após uma análise ao edifício são claros os graves sinais de deterioração, como a ruína dos tetos pro-
vocados pela humidade e fatores relacionados com a exposição marítima. A nova intervenção prevê a 
utilização de mármore como material para as muralhas novas como também para o revestimento das 
novas paredes exteriores. (FIG 64) Pretende-se substituir a telha marselha por uma chapa em cobre, ma-
terial este que continua a ideia de um espaço nobre, (FIG 65) combinando com o mármore, que, além de 
ser resistente e não precisar de tanta manutenção, mantém o seu aspeto natural durante muito tempo, 
oferecendo várias possibilidades de uso e uma grande variedade de cores e texturas, tendo-se esolhido a 
cor bege por ser similar à areia que envolve o Forte. 
Fez-se a intervenção a partir do desenho original, por isso recupera-se as muralhas do lado direito, 
adquirindo a forma que o Forte tinha inicialmente e conserva-se o pavimento exterior e a cobertura em 
lajetas de granito. A estrutura escolhida para o projeto são paredes estruturais de betão que se encontram 
metricamente posicionadas para oferecer um desenho mais simples, o que é visível no interior, como 
também no exterior.

21_ BAEZA, Alberto Campo, A ideia construída, Casal de Cambra, 2013 p.50
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Em relação à envolvente propõe-se a plantação de árvores calistemo, conhecidas popularmente por lava 
garrafas, (FIG 66) uma vez que são resistentes ao vento e ao ar do mar, algo constante em Esposende, e 
quando florescem ganham uma tonalidade vermelha, que contrasta com o mármore e sintoniza com a 
cor do farol, junto dos muros das habitações a norte, contribuindo para a privacidade dos que aí habitam 
ao mesmo tempo que confere um novo e aprazível ambiente ao redor do Forte. No restante terreno, pre-
tende-se proceder à limpeza das plantas e ervas que persistem, criando, a nascente e a norte, em frente 
às muralhas, um espaço verde para o tornar mais agradável e atrativo. A poente a colocação de areia 
e a plantação de Eruca marítima (FIG 67) permitirão a segurança da areia e o embelezamento do espaço, 
tornando-o adequado para ser apropriado pelos visitantes.
Assim, o projeto não contempla apenas o edifício, mas engloba todo o espaço envolvente, para que seja 
valorizado, crie uma imagem histórica visualmente significativa e preserve os elementos arquitetónicos 
únicos. (FIG 69, FIG 70, FIG 71 E FIG 72)
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FIG. 62_Entrada de Luz natural, lateralmente FIG. 63_Entrada de Luz natural por lanternins

FIG. 64_Mármore, material escolhido FIG. 65_Chapa em Cobre, material escolhido

FIG. 67_Eruca Marítima

FIG. 66_Árvore Calistemo

FIG. 68_Ilustração do conjunto
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FIG. 69_Planta do Piso 1 da intervenção

FIG. 70_Axonometria da intervenção

FIG. 71_Alçado nascente da intervenção

FIG. 72_Ilustração da intervenção
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CONCLUSÃO

A preparação e desenvolvimento deste projeto desencadeou uma reflexão seguida da constatação do es-
tado lastimável em que muitos dos fortes militares se encontram, apesar de serem considerados Imóveis 
de Interesse Público, o que revela a sua importância para a comunidade. Porém, também proporcionou o 
conhecimento de projetos inovadores de intervenção em edificações que comprovam a atenção e sensibi-
lização crescente para o património arquitetónico. Perscrutando este objetivo, consciente da importância 
da preservação dos edifícios patrimoniais, realizou-se um trabalho de intervenção no património militar, 
de forma faseada e cumprindo todos os preceitos lhe são inerentes. Assim, numa primeira fase, efetuou-
-se um diagnóstico histórico e material rigoroso ao edificado, para, de seguida, proceder ao planeamento 
da intervenção, de modo a não haver risco de destruir o património. 
A identificação da localização do Forte de São João Baptista como uma área estratégica despertou-me, 
desde cedo, o desejo de contribuir, de alguma forma, para a sua preservação e recuperação. Enquanto 
natural e habitante da cidade de Esposende, tenho sido, ao longo dos anos, confrontada com o seu 
crescente e preocupante estado de abandono e de degradação, reclamando, à semelhança de tantas 
outras unidades patrimoniais, a urgência de um processo de restauro e reabilitação, que lhe confira valor 
cultural, histórico e social.
Reconhecendo o seu valor histórico e arquitetónico, consciente da sua mais-valia enquanto marco na 
paisagem e potencial por explorar, imbuída também do sentimento de amor à terra, abracei o desafio, 
com o propósito de encetar um projeto que lhe devolvesse a imponência exterior de outrora e a vitalidade 
interior, convertendo-o, agora, num espaço acessível à comunidade.
Após uma aturada análise à história da origem dos Fortes, descobri, no seu desígnio de proteção da cos-
ta, a minha demanda em assegurar a sua própria proteção, criando um programa de intervenção que o 
valorize, contribuindo para a dinamização da cidade que o acolhe, mas o mantém esquecido.
Ora, a proposta visa preservar a imagem original e enriquecê-la, incorporando no programa espaços que 
tornem esse propósito possível. Para tal, o processo de intervenção não se limita à recuperação do obje-
to, como contempla a conceção de um projeto de requalificação e ampliação que se conjuga e harmoniza 
com o espaço envolvente.
Para a sua consecução, definiu-se como objetivo estabelecer e explorar padrões e estratégias para a 
preservação e melhoria do Forte; respeitando o valor da autenticidade, através da preservação dos as-
petos originais como a construção da muralha do lado norte, seguindo o desenho original; assegurando 
a integridade patrimonial, através de uma cuidada utilização da tecnologia e da preservação da muralha 
existente.
Conclui-se que as intervenções no património militar são necessárias e urgentes para a valorização de 
um legado de heróis que lutaram para que o território português perdurasse. Deste modo, pretendi con-
servar a memória do forte, através da preservação do passado, defender o seu inegável valor no presen-
te, de forma a contribuir para a sua valorização no futuro.
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APRESENTAÇÃO:
CORTES E ALÇADO
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CORTE H

0.00

0.00 1.001.00

 F´

G´

H´

 F

G

H

1.21

2.42

3.81

5.20

0.
00

5.
20

CORTE G

CORTE F

ALÇADO NORTE

ESCALA 1:500 E 1:100

APRESENTAÇÃO:
ALÇADO E CORTES
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PCV 1

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

ARGAMASSA HIDRÓFOGA 1 CM

MÁRMORE

BETÃO ARMADO

CHAPIM DE MÁRMORE

TETO FALSO

SOALHO EM MADEIRA 3 CM

SARAFOS DE MADEIRA 5 CM

RODAPÉ DE MADEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

PLADUR 13 MM + 18 MM

CAMADA DE FORMA

PCV 2

PLADUR 13 MM + 18 MM

ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA

BETÃO

PLADUR 13 MM + 18 MM

RODAPÉ DE MADEIRA

CAMADA DE FORMA

CIMENTO QUEIMADO 5 CM

LAJETAS DE GRANITO 4 CM

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

TELAS ASFÁLTICAS CRUZADAS 2 + 2 MM

BETÃO ARMADO

CALÇOS

GEOTEXTIL 0,5 CM

REGULARIZAÇÃO 2 CM

CAMADA DE FORMA 5 CM

BARRA DE AÇO INOX

PCV 3

RODAPÉ DE MADEIRA

SOALHO EM MADEIRA 3 CM

SARRAFOS DE MADEIRA 5 CM

CAMADA DE FORMA

BETÃO

PLADUR 13 MM + 18 MM

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

BETÃO

ISOLAMENTO ACÚSTICO 4 CM

ARGAMASSA HIDRÓFOGA 1 CM

MÁRMORE

BETÃO

TELA DE IMPERMEALIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO 2 CM

ARGAMASSA HIDRÓFOGA 1 CM

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

CORTE E

PCV 1 PCV 2 PCV 3

ESCALA 1:100 E 1:20

APRESENTAÇÃO:
PORMENOR CONSTRUTIVO
VERTICAL 1

N
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ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

ARGAMASSA HIDRÓFOGA 1 CM

MÁRMORE

BETÃO ARMADO

CHAPIM DE MÁRMORE

LAJETAS DE GRANITO

BETÃO

PCV 4

CAIXA DE AR

REBOCO 3 CM

REGULARIZAÇÃO + CIMENTO COLA 2 CM

CAMADA DE FORMA

PCV 4

CORTE I

PCV 5 PCV 6 PCV 7 PCV 8

LAJETAS DE GRANITO 4 CM

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

TELA ASFÁLTICA 1 CM

BETÃO ARMADO 35 CM

PCV 5

VIGAS EM I

GEOTEXTIL 0,5 CM

BETONILHA

PLADUR 13 MM + 18 MM

ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA

BETÃO

RODAPÉ DE MADEIRA

SOALHO DE MADEIRA

SARRAFOS DE MADEIRA

CAMADA DE FORMA

CAMADA DE FORMA

PCV 6

PLADUR 13 MM + 18 MM

PEÇA DE MADEIRA

ISOLAMENTO ACÚSTICO  LÃ DE ROCHA

BETÃO ARMADO 30 CM

CIMENTO QUEIMADO 5 CM

CAMADA DE FORMA

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

GRANITO

REBOCO 3 CM

PCV 7

BARRA DE AÇO INOX

PEÇA DE MADEIRA

PLADUR 13 MM + 18 MM

REBOCO 3CM

GRANITO

PCV 8

ASNA DE MADEIRA

TELA DE COBRE

CALEIRA

CONTRAPLACADO

LAJETAS DE GRANITO

BETÃO

REGULARIZAÇÃO + CIMENTO COLA 2 CM

CAMADA DE FORMA

ISOLAMENTO TÉRMICO CORTIÇA 4 CM

MANTA PITONADA

ESCALA 1:100 E 1:20

APRESENTAÇÃO:
PORMENOR CONSTRUTIVO
VERTICAL 2

N
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0.
00

1.
00

0.
00

0.00

1.21

0.
00

1

2

3 3

7

45

6

5

GRANITO

MÁRMORE

REBOCO ESTANHADO 3 CM
ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

VIDRO DUPLO 5+10+5
CAIXILHARIA EM MADEIRA

ARGAMASSA HIDRÓFOGA 1 CM

PLADUR 13 MM + 18 MM

BETÃO

MASTIQUE

ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA 4 CM

PCH 1

ESCALA 1:1500 E 1:20

APRESENTAÇÃO:
PORMENOR CONSTRUTIVO
HORIZONTAL

N
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PCH 2 PCH 3 PCH 4 PCH 5 PCH 6 PCH 7 PCH 8 PCH 9

PCH 10 PCH 11 PCH 12

PCH -33
PCH 14

PCH 15

PCH 16

PCH 17

PCH 18

PCH 19

PCH 20

PCH 21

PCH 22

PCH 23

PCH 24

PCH 25

PCH 26

PCH 27

PCH 28

PCH 29

PCH 30

PCH 31

PCH 32

PCH 33

PCH -3 PCH -4 PCH -27 PCH -28 PCH -29 PCH -30 PCH -31 PCH -32

PCH 41

PCH 43PCH 42

PCH 40

PCH 44

PCH 45

PCH 46

PCH 47

PCH 48

PCH -17

PCH -18

PCH -19

PCH -21

PCH -22

PCH -23

PCH -24

PCH -25

PCH -26

PCH -5

PCH -6

PCH -7

PCH -8

PCH -9

PCH -10

PCH -11

PCH -12

PCH -13

PCH -14

PCH -15

PCH -16

PCH -20



V3

V2

V1

H1 H2

ALÇADO EXTERIOR

PLANTA

CORTE TRANSVERSAL ALÇADO INTERIOR

ESCALA 1:20

GRANITO
REBOCO EXTERIOR 3 CM

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

VIDRO DUPLO 6+10+6 MM
CAIXILHARIA EM MADEIRA

VIDRO DUPLO 6+10+6 MM
CAIXILHARIA EM MADEIRA

PLADUR 13 MM + 18 MM

MASTIQUE

H1

V1

ESCALA 1:20 E 1:2
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VÃO EXTERIOR
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H2

V2

V3



ALÇADO EXTERIOR

PLANTA

ALÇADO INTERIORCORTE TRANSVERSAL

V1

H1 H5H2 H3 H4

ESCALA 1:20

BETÃO

ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA 4 CM
PEÇA DE MADEIRA

CAIXILHARIA EM MADEIRA

PLADUR 13 MM + 18 MM

MASTIQUE

VIDRO DUPLO 6+10+6 MM

CAIXILHARIA EM MADEIRA

GRANITO

GRANITO

SOALHO DE MADEIRA

CAMADA DE FORMA
BETONILHA

H1

V1

V2

ESCALA 1:20 E 1:2

APRESENTAÇÃO:
VÃO INTERIOR

N
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PLANTA

ALÇADO PARA O AUDITÓRIO CORTE TRANSVERSAL ALÇADO PARA O CORREDORV2

V1

H1 H2 H3

ESCALA 1:20

BETÃO

ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA 4 CM
PEÇA DE MADEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM

PLADUR 13 MM + 18 MM
PORTA DE MADEIRA

MASTIQUE

SOALHO DE MADEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 4 CM SOALHO DE MADEIRA

CAMADA DE FORMA

ESCALA 1:20 E 1:2

H1

V2

V1

N

FORTE SÃO JOÃO BAPTISTA, ESPOSENDE
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITETURA
INÊS LOSA FERREIRA
JUNHO 2022

18/18APRESENTAÇÃO:
PORTA DE MADEIRAUNIVERSIDADE DO MINHO

ESCOLA DE ARQUITETURA,
ARTE E DESIGN

H2 H3


	Relatório final
	FOLHAS TESE 1
	Folhas tese-2
	Folhas tese-3
	TESE_entrega finalpdf

	FOLHA 1_1_500 LOCALIZAÇÃO
	FOLHA 2_PISO 1 ANTIGO
	Sheets and Views
	PISO 1 ANTIGO


	FOLHA 3_PISO 2 ANTIGO
	Sheets and Views
	PISO 2 ANTIGO


	FOLHA 4_PISO COB. ANTIGO
	Sheets and Views
	PISO COB. ANTIGO


	FOLHA 5_CORTES E ALÇADOS ANTIGO
	Sheets and Views
	CORTES E ALÇADOS ANTIGO


	FOLHA 6_DEMOLIÇÃO_CONSTRUÇÃO
	Sheets and Views
	Layout1


	FOLHA 7_DEMOLIÇÃO_CONSTRUÇÃO 
	Sheets and Views
	Layout2


	FOLHA 8_1_500 NOVO
	FOLHA 9_piso 1
	Sheets and Views
	piso 1


	FOLHA 10_piso cob
	Sheets and Views
	piso cob


	FOLHA 11_cortes
	Sheets and Views
	cortes


	FOLHA 12_cortes e alçados
	Sheets and Views
	cortes e alçados


	FOLHA 13_Layout2
	Sheets and Views
	Layout2


	FOLHA 14_Layout3
	Sheets and Views
	Layout3


	FOLHA 15_Layout6
	Sheets and Views
	Layout6


	FOLHA 16_VÃO EXTERIOR
	Sheets and Views
	Vãos


	FOLHA 17_VÃO INTERIOR
	Sheets and Views
	vãos 2


	FOLHA 18_PORTA
	Sheets and Views
	Porta



