
 

 
 
 

Fortificação no mundo português da época moderna 
 

Formadora: Margarida Tavares da Conceição  
Local: Sede APH - Lisboa  
Curso de Formação: 16 h 
Datas: 11, 18 e 25 de Janeiro 2020 
Horário: 11 e 18 de janeiro: 10h às 13h e das 14h às 17h;  
25 de janeiro 9.30h às 13.30h (visita de estudo) 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC – 103083/19 
 
Custo da ação: associados: 60€; não associados: 85€ Prazo limite de inscrição: 6 de 
janeiro de 2020 
 

Objetivos: 

O propósito do curso é constituir uma introdução à especificidade da história da arquitetura 
militar e da fortificação modernas, explicitando os principais conceitos e procedimentos 
metodológicos, proporcionando ainda um primeiro contacto com algumas importantes 
fontes para a investigação neste domínio. O fio condutor dos conteúdos será a transmissão 
dos conhecimentos básicos (princípios, obras, protagonistas e contextos) que permitam a 
compreensão do vínculo entre fortificação abaluartada e espaço urbano (séculos XV – XVIII) 
nos territórios portugueses, ainda que o enfoque seja mais restrito aos atuais limites 
continentais. 

 
Conteúdos:  
A abordagem à fortificação e à arquitetura militar modernas será realizada através de uma 
compilação de conceitos básicos onde se poderá contrapor na generalidade a fortificação 
medieval ao aparecimento da cintura abaluartada, tendo como pano de fundo o contexto da 
cultura arquitetónica do Renascimento. 

O panorama será brevemente percorrido através dos principais ciclos históricos: as transições 
manuelinas, a fortificação abaluartada dos períodos joanino, sebástico e filipino, sequência 
enquadrada pela evolução de questões disciplinares e estratégicas internacionais. Será dada 
particular atenção à fortificação intensiva da fronteira continental portuguesa no ciclo da 
Restauração, na raia terrestre e na defesa costeira. 

Um terceiro aspeto será a problematização da influência da tratadística ou um balanço crítico 
entre teoria e prática, tendo em atenção o funcionamento de uma escola portuguesa de 
fortificação, iniciada por Luís Serrão Pimentel no século XVII. Seguir-se-á um reconhecimento da 
atuação polivalente dos engenheiros militares por via do desenho e da cartografia militar, na 
representação de estruturas construídas, cidades e territórios. 
 



 
1º módulo - Fortificação e cidade no mundo medieval: fronteira  

2º módulo - Fortificação de transição, 1450-1540: experimentação  

3º módulo - Fortificação moderna, 1540-1640: à escala global  

4º módulo - Fortificação moderna, 1640-1668: Guerra da Restauração  

Visita de estudo: Forte de S. Julião da Barra  

 

Total: 16 horas. 

 
Avaliação formativa: Realização de uma reflexão escrita individual de acordo com os 
critérios previamente estabelecidos, a classificar nas escala de 1 a 10, conforme indicado 
na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, 
 
Creditação: Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão 
em carreira de Professores, Grupos 200 e 400. Para efeitos de aplicação do artigo 9º do 
Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (dimensão científica e 
pedagógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de Professores dos 
Grupos 200 e 400. 
 


