projecto

data

rota das fortalezas abaluartadas da raia

fevereiro 2021
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Na intenção de reforçar a imagética
gráﬁca da rota, projetámos um
conjunto iconográﬁco das fortalezas.
Cada Centro Interpretativo é
representado por um ícone.

iconograﬁa

fortalezas

iconograﬁa

fortaleza de almeida

iconograﬁa

fortaleza de valença

iconograﬁa

fortaleza de elvas

iconograﬁa

fortaleza de marvão

O sistema cromático pretende-se
mínimo, tirando muitas vezes partido
da tonalidade cinza do valchromat.

códigos de cor

sistema cromático

RGB 0 0 0
CMYK 0 0 0 100

RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0

RGB 173 165 163
CMYK 11 14 14 27
PANTONE Warm Gray 4

RGB 211 200 159
CMYK 06 08 34 13
PANTONE 4535 C

RGB 244 123 32
CMYK 0 50 100 0
PANTONE 151 C

tipograﬁa

abhaya libre semibold

Abhaya Libre
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890

tipograﬁa

work sans regular

Work Sans
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890

Na tipograﬁa, adotou-se a Abhaya Libre
e Work Sans.

Normas tipogáﬁcas nos vários suportes:
1. escala A4
2. escala real - exposição
3. website
4. desdobrável

1. escala A4

tipograﬁa
escala A4

título
abhaya libre semibold
23pt font size / 23pt leading / -5 tracking
branco sobre CMYK 11 14 14 27

descritivo
work sans regular
8pt font size / 10,2pt leading / -5 tracking
preto sobre CMYK 11 14 14 27

introdutórios
norma

A fortaleza no
período da Guerra
de Restauração
A renovada independência portuguesa face a
Espanha (1640) revalorizou o papel estratégico
da fronteira e a necessidade do reforço das
suas estruturas defensivas: como as restantes
fortalezas raianas, também Valença se
preparou para o conﬂito armado eminente
e que durou mais 28 anos.
No âmbito da preparação logística das
fortalezas minhotas, Valença tornou-se o
ponto de concentração da maior parte da
infantaria, munições, artilharias e outros
apetrechos de guerra enviados para o Minho,
os quais eram posteriormente distribuídos
em carruagens pelas restantes fortalezas
da região.
Em termos de fortiﬁcações, a urgência ditou a
construção de um polígono oval do lado norte,
com elementos abaluartados em terra e com
trincheiras destinadas a proteger dos avanços
inimigos pelo sul e pelo sudoeste.

tipograﬁa
escala A4

título
abhaya libre semibold
14,5pt font size / 14,3pt leading / -5 tracking
branco sobre CMYK 06 08 34 13

biograﬁas + descritivos históricos
norma

“Livro das Fortalezas”
de Duarte de Armas
O Livro das Fortalezas resultou
de um périplo efectuado a mando do
rei Manuel I por Duarte de Armas
na Raia luso-espanhola
entre 1509-1510.

descritivo
abhaya libre semibold
9pt font size / 10,4pt leading / 0 tracking
branco sobre CMYK 06 08 34 13

Este códice, hoje conservado no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
contém as plantas de 51 estruturas militares
e as vistas de 55 povoações fortiﬁcadas
(cada uma representada em dois desenhos
de perspectivas diferentes) dispostas ao
longo dessa linha que constituía a ﬁguração
da Raia (mais as localidades de Sintra
e de Barcelos).
Elaboradas com claros objectivos militares,
estas vistas constituem quase sempre a
representação mais antiga destes burgos e
um importante testemunho visual do estado
das respectivas fortiﬁcações, ao tempo
das primeiras adaptações das suas
estruturas arquitectónicas à guerra
de cerco pirobalística.Para a realização
deste códice de aparato, Duarte de Armas
baseou-se sobretudo nos debuxos e
apontamentos realizados ao longo do
percurso, consignados no seu caderno de
campo, hoje na Biblioteca Nacional de
Espanha (o designado Códice B).

tipograﬁa
escala A4

título
abhaya libre semibold
14,5pt font size / 14,3pt leading / -5 tracking
branco sobre CMYK 0 50 100 0

sabia que
norma

Sabia que...
As obras Manuelinas de
reconﬁguração militar
realizadas no castelo de
Almeida (1508-1509) tinham
um orçamento de 1 550 000
réis. Um pedreiro, à época,
ganhava diariamente
c. 55 réis.

descritivo
abhaya libre semibold
9pt font size / 10,4pt leading / 0 tracking
branco sobre CMYK 0 50 100 0

Sabia que...
Ibn Maruán foi um muladi,
designação dada aos
muçulmanos com origem
ibérica?

Sabia que...
No início do conﬂito com
Espanha, em 1640, pelo
menos 120 habitantes da
Valença vigiavam à noite
a margem circundante
do rio Minho?

2. escala real - exposição

tipograﬁa
escala real ‒ exposição

título
abhaya libre semibold
200pt font size / 200pt leading / -5 tracking
branco sobre CMYK 11 14 14 27

descritivo
work sans regular
55pt font size / 70pt leading / -15 tracking
branco sobre CMYK 11 14 14 27

introdutórios
norma

guerra
fortalezas raianas,
também Valença

tipograﬁa
escala real ‒ exposição

título
abhaya libre semiBold
100pt font size / 60pt leading / -8 tracking
branco sobre CMYK 06 08 34 13

descritivo
abhaya libre semibold
60pt font size / 60pt leading / -8 tracking
branco sobre CMYK 06 08 34 13

biograﬁas + descritivos históricos
norma

fortaleza raia
construção do Forte
São Francisco (1661).

tipograﬁa
escala real ‒ exposição

título
abhaya libre semibold
100pt font size / 60pt leading / -8 tracking
branco sobre CMYK 0 50 100 0

descritivo
abhaya libre semibold
60pt font size / 60pt leading / -8 tracking
branco sobre CMYK 0 50 100 0

sabia que
norma

Sabia que...
vigiavam à noite a
margem circundante

3. website

tipograﬁa
website

título
abhaya libre semibold
170pt font size / 7,6pt leading

descritivo
abhaya libre semibold
35pt font size / 43pt leading

introdutórios
norma

tempo
Contrasta foi povoada e
fortiﬁcada nos inícios do
séc. XIII, pelo rei Sancho I.

tipograﬁa
website

biograﬁas + descritivos históricos
norma

título
abhaya libre semibold
76pt font size / 45,6pt leading / -8 tracking

Duarte d’Armas
descritivo
abhaya libre semibold
45,6pt font size / 45,6pt leading / -8 tracking

ligação ao mundo
da escrita: ﬁlho de um
escrivão da livraria e arquivo

tipograﬁa
website

sabia que
norma

título
abhaya libre semibold
55,5pt font size / 33pt leading / -8 tracking

Sabia que...
descritivo
abhaya libre semibold
33pt font size / 33pt leading / -8 tracking
branco sobre CMYK 0 50 100 0

Contrasta era o nome primitivo do burgo
e que foi o rei Afonso III que lhe deu o
novo nome de Valença aquando do seu
repovoamento em 1262

4. desdobrável

tipograﬁa
desdobrável

título
abhaya libre semibold
31,5pt font size / 31,6pt leading / -5 tracking

descritivo
work sans regular
7,3pt font size / 9,2pt leading / -5 tracking

introdutórios
norma

A fortaleza ao
longo do tempo
Contrasta foi povoada e fortiﬁcada nos inícios do
séc. XIII, pelo rei Sancho I. Afectada pelas lutas
luso-leonesas e pelos interesses contrários da
nobreza do Entre Lima e Douro e da Sé de Tui,
o seu povoamento permaneceu comprometido
até à renovação do foral pelo rei Afonso III (1262).
Renomeada, repovoada e refortiﬁcada, Valença
tornou-se uma das fortalezas mais importantes
do Minho, no âmbito de uma crescente
consolidação territorial com expressão máxima
no Tratado de Alcañices.

tipograﬁa
escala A4

título
abhaya libre semibold
14,5pt font size / 14,3pt leading / -5 tracking

descritivo
abhaya libre semibold
8pt font size / 9,1pt leading / 0 tracking

biograﬁas + descritivos históricos
norma

Duarte d’Armas
Duarte d’Armas destaca-se pela ligação
ao mundo da escrita: ﬁlho de um escrivão da
livraria e arquivo régios, foi ele próprio
escrivão do rei João II (1491) e escudeiro do seu
sucessor Manuel I. Membro igualmente da
chancelaria do rei (1498) desenhou, a seu
mando, em 1507-1508, as barras de algumas
praças no norte de África. Nesse mesmo ano e
até 1510, empreendeu a sua mais famosa tarefa
a mando do rei: o desenho das fortalezas
da fronteira luso-castelhana.
O seu trabalho ﬁcou consagrado no
chamado Livro das Fortalezas de
Duarte de Armas, em dois exemplares, sendo
que a versão conservada no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo em Lisboa representa 55
fortiﬁcações raianas e 51 plantas dos seus
castelos. O outro exemplar, mais
incompleto, encontra-se
em Madrid.

tipograﬁa
escala A4

sabia que
norma

título
abhaya libre semibold
14,8pt font size / 9pt leading

Sabia que...
A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?

descritivo
abhaya libre semibold
9pt font size / 10,4pt leading

Sabia que...
A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?

Sabia que...
No início do conﬂito com
Espanha, em 1640, pelo
menos 120 habitantes da
Valença vigiavam à noite
a margem circundante
do rio Minho?

As imagens agrupam-se em 3 grupos:
1. imagens documentais
2. imagens do local
3. imagens da atualidade
Em cada um destes casos, as imagens
são enquadradas graﬁcamente de
forma especíﬁca e normativa.

imagens

imagens documentais
manter o contorno original do elemento a expôr ‒ recorte

imagens

fotograﬁas da atualidade
enquadradas em círculos

imagens

fotograﬁas do local
formato quadrado/rectângular

O conceito expositivo passa pela
colocação de uma barra central
que tem em si aﬁxados os diversos
conteúdos.
Sempre que o espaço arquitetónico
o permita, é utilizado um jogo de
inclinação em alguns dos painéis.
Projetámos uma secretária inserida
no corpo expositivo que servirá de
apoio aos materiais comunicativos
da rota, merchandising, etc.

museograﬁa

simulação
centro interpretativo de valença

museograﬁa

simulação
centro interpretativo de valença

museograﬁa

planiﬁcação ‒ frente
centro interpretativo de valença

ADVANCED
WORKS
Detached wall-tower designed to allow
for better ﬂanking ﬁre and also to be easily
isolated from the main defences if taken by
the enemy; a peculiarity of Iberian castles.
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna

3

1

2

4

25

5

7

30

6

8

9

10

11

21

28

12

13

14

24

15

27

23

31

16

20

17

22

18

32

26

planiﬁcação ‒ verso
centro interpretativo de valença
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museograﬁa

Os materiais expositivos serão
impressos sobre valchromat cinza claro.
Nos materiais impressos e digitais,
a tonalidade do valchromat é simulada
com CMYK 11 14 14 27 e RGB 173 165 163 .

base

refª. valchromat cinza claro
simulação CMYK 11 14 14 27 / RGB 173 165 163

Existem diversas tipologias de painéis e
cada uma delas corresponde e obedece
a normas especíﬁcas.
Organizam-se em em 6 tipologias
gerais:
1. introdutórios
2. biograﬁas + descritivos históricos
3. sabia que
4. imagens aéreas
5. imagens da atualidade / esquemas
6. imagem doxumental

tipologia
visualização escala 1/20

introdutórios
tamanho real:
55cm x 200cm

biograﬁas + descritivos históricos
tamanho real:
55cm x 90cm a 160cm

A fortaleza
no período
da Guerra de
Restauração

A fortaleza
e a memória
raiana

A renovada independência portuguesa face a
Espanha (1640) revalorizou o papel estratégico
da fronteira e a necessidade do reforço das
suas estruturas defensivas: como as restantes
fortalezas raianas, também Valença se preparou
para o conﬂito armado eminente e que durou
mais 28 anos.

A região do Riba-Côa deﬁne-se pela história
comum das comunidades radicadas nos dois lados
da fronteira, constituindo-se, até à actualidade,
num espaço de circulação, de contacto, de
convergência e de partilha.

“Livro das Fortalezas” de
Duarte de Armas

No âmbito da preparação logística das fortalezas
minhotas, Valença tornou-se o ponto de
concentração da maior parte da infantaria,
munições, artilharias e outros apetrechos de
guerra enviados para o Minho, os quais eram
posteriormente distribuídos em carruagens
pelas restantes fortalezas da região.

Acordo de 1313 entre D. Dinis
e a Ordem de Alcântara

Em termos de fortiﬁcações, a urgência ditou a
construção de um polígono oval do lado norte,
com elementos abaluartados em terra e com
trincheiras destinadas a proteger dos avanços
inimigos pelo sul e pelo sudoeste.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

A praça foi objecto de diversas investidas (1643,
1657, 1658), embora, só em 1662, tendo sido
tomada pelas forças espanholas. Encontrava-se,
contudo, na posse dos portugueses em 1668, no
ﬁnal do conﬂito.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.

A fortaleza de Valença é composta por dois
recintos poligonais irregulares, a Coroada (a
sul) e Magistral ou Vila Velha (a norte)
interligadas pelas Portas do Meio. O sistema
defensivo moderno iniciou-se pelo recinto da
Coroada, pelo lado sul, o qual apresentava
maiores debilidades defensivas. Tratava-se de
um outeiro que se situava a uma cota superior
ao local onde estava implantada a vila velha.
Só depois desta fortiﬁcação e ligação ao
sistema defensivo medieval existente (a vila
velha) se procedeu à fortiﬁcação do recinto
da vila velha em si mesmo, já no séc. XVIII.
O projecto abaluartado foi da autoria do
engenheiro francês Michel Lescolles e, após a
morte deste (1683), o plano foi continuado pelo
seu sucessor, Manuel Pinto Villalobos, que deu
por ﬁnda a obra (1713).

É disso exemplo a actual estrutura Eurocidades
Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro-Almeida-Vilar
Formoso, a qual visa a criação e o desenvolvimento
de políticas luso-espanholas comuns, em diversas
áreas como a cultura, o turismo, a educação e
a investigação.

sabia que
tamanho real:
35cm x 35cm

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.

O Livro das Fortalezas resultou de um périplo
efectuado a mando do rei Manuel I por Duarte de
Armas na Raia luso-espanhola entre 1509-1510.
Este códice, hoje conservado no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, contém as plantas de 51
estruturas militares e as vistas de 55 povoações
fortiﬁcadas (cada uma representada em dois
desenhos de perspectivas diferentes) dispostas ao
longo dessa linha que constituía a ﬁguração da
Raia (mais as localidades de Sintra e de Barcelos).
Elaboradas com claros objectivos militares, estas
vistas constituem quase sempre a representação
mais antiga destes burgos e um importante
testemunho visual do estado das respectivas
fortiﬁcações, ao tempo das primeiras adaptações
das suas estruturas arquitectónicas à guerra de
cerco pirobalística.
Para a realização deste códice de aparato, Duarte
de Armas baseou-se sobretudo nos debuxos e
apontamentos realizados ao longo do percurso,
consignados no seu caderno de campo, hoje na
Biblioteca Nacional de Espanha (o designado
Códice B).

·
Duarte de Armas
Filho de Rui Lopes de Veiros, escrivão da Livraria e
do Arquivo do rei
1491 – Escrivão do rei João I
1498 – Membro da chancelaria do rei Manuel I
1507-1508 – Desenhou a mando do rei as barras de
algumas praças no norte de África
1509-1510 – Elaborou o Livro das Fortalezas que
regista com grande pormenor as estruturas
fortiﬁcadas da Raia
1516 – Notário apostólico

Sabia que...
As obras Manuelinas de
reconﬁguração militar
realizadas no castelo de
Almeida (1508-1509) tinham
um orçamento de 1 550 000
réis. Um pedreiro, à época,
ganhava diariamente
c. 55 réis.

Sabia que...
No início do conﬂito com
Espanha, em 1640, pelo
menos 120 habitantes da
Valença vigiavam à noite
a margem circundante
do rio Minho?

tipologia
visualização escala 1/20

painel imagem aérea
tamanho real:
largura 90cm a 125cm
altura 122cm a 135cm

fotograﬁas da atualidade / esquemas
tamanho real:
largura 45cm a 90cm
altura 45cm a 90cm

imagem documental
tamanho real:
largura 55cm a 110cm
altura 35cm a 90cm

O glossário interativo é organizado
por ordem alfabética e contempla
a inclusão de imagens ou esquemas
exempliﬁcativos.

glossário

ecrã 2
os conceitos estão organizados por letra inicial e por ordem
alfabética;
botão para voltar ao início

glossário

GLOSSÁRIO

ROTA DAS
FORTALEZAS
ABALUARTADAS
DA RAIA

A
B
C
D
E
F
INÍCIO

ecrã 3
os termos surgem organizados por ordem alfabética;
botão para voltar ao screen 2

ecrã 4
descrição do termo;
imagens ou esquemas alusivos / explicativos;
botão para voltar ao screen 3 + botão para voltão ao ecrã 1

ADVANCED
WORKS

ADVANCED
WORKS

ALBARRÃ

detached wall-tower designed to allow for
better ﬂanking ﬁre and also to be easily
isolated from the main defences if taken by
the enemy; a peculiarity of Iberian castles

ANTEMURAL
AVANCÉE
AVANS MUR

VOLTAR

VOLTAR

INÍCIO

A timeline foi desenhada para
contemplar 3 espaços: mundo, raia e
portugal.
Os acontecimentos em cada local estão
organizados por séculos, contemplando
a função de scroll.
Ainda que só seja possível interagir
sobre um local de cada vez, os
restantes locais são visualizados com
recurso a efeito transparência para
indicar ao utilizador as diversas
interações existentes.

timeline

desenho
organização dos acontecimentos por espaço local
e espaço temporal

timeline

MUNDO

RAIA

PORTUGAL

MUNDO

PORTUGAL

RAIA

MUNDO

RAIA

PORTUGAL

MUNDO

PORTUGAL

RAIA

800

800

800

800

800

800

Batalha de Guadalete entre Cristãos e
Mouros. Tarik Ibn-Ziyad derrota as
defesas do rei Roderick. Fim do reino
Visigodo.

Batalha de Guadalete entre Cristãos e
Mouros. Tarik Ibn-Ziyad derrota as
defesas do rei Roderick. Fim do reino
Visigodo.

Batalha de Guadalete entre Cristãos e
Mouros. Tarik Ibn-Ziyad derrota as
defesas do rei Roderick. Fim do reino
Visigodo.

Batalha de Guadalete entre Cristãos e
Mouros. Tarik Ibn-Ziyad derrota as
defesas do rei Roderick. Fim do reino
Visigodo.

Batalha de Guadalete entre Cristãos e
Mouros. Tarik Ibn-Ziyad derrota as
defesas do rei Roderick. Fim do reino
Visigodo.

Batalha de Guadalete entre Cristãos e
Mouros. Tarik Ibn-Ziyad derrota as
defesas do rei Roderick. Fim do reino
Visigodo.

860

860

860

860

860

860

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .
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Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

866

866
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Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna .
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Valença:
Fronteira da Guerra,
Fronteira da Paz
Valença insere-se na paisagem ribeirinha do Vale
do rio Minho. A sua história foi marcada, ao longo
dos séculos, pela implantação estratégica numa
das passagens multisseculares entre Portugal e
a Galiza, face à vizinha cidade de Tui, distante
de 1,5 kms.

A fortaleza ao
longo do tempo

Sabia que...
A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?

Parte essencial de um conjunto defensivo
completado por pequenos fortes periféricos
construídos em terra, a sua fortaleza foi a principal
praça do troço noroeste de um excepcional sistema
de fortalezas abaluartadas que se estende ao longo
da Raia luso-portuguesa – espaço de conﬂitos
bélicos, mas também de partilha e de convivência
ao longo dos tempos.

Contrasta foi povoada e fortiﬁcada nos inícios do
séc. XIII, pelo rei Sancho I. Afectada pelas lutas
luso-leonesas e pelos interesses contrários da
nobreza do Entre Lima e Douro e da Sé de Tui,
o seu povoamento permaneceu comprometido
até à renovação do foral pelo rei Afonso III (1262).
Renomeada, repovoada e refortiﬁcada, Valença
tornou-se uma das fortalezas mais importantes
do Minho, no âmbito de uma crescente
consolidação territorial com expressão máxima
no Tratado de Alcañices.

Em virtude da importância estratégica e
comercial da vila, o seu complexo amuralhado foi
objecto de intervenções ao longo dos sécs. XIV e
XV, nomeadamente, na barbacã (década 1370), no
torreão (1392) e na muralha (1502). As obras no
reinado de Manuel I, destinadas a adaptar a
fortaleza ao novo armamento baseado na pólvora
(pirobalística), dotaram-na de uma couraça e de
uma barbacã com artilharia, ambas representadas
no Livro das Fortalezas de Duarte d’Armas
(1508-1510) – a mais importante representação
sistemática das defesas de uma fronteira.

Construídas na conjuntura política e militar da
Guerra da Restauração (1640-1668), as fortalezas
deste sistema defensivo destinaram-se tanto a
proteger as comunidades raianas, como a defender
e a aﬁrmar a integridade de Portugal ao longo da
sua História. Hoje, mais do que elementos
evocadores de conﬂitos passados, estes complexos
fortiﬁcados constituem testemunhos de paz e das
porosidades linguísticas, económicas e culturais
que unem os povos dos dois lados da fronteira.

O reforço do seu papel na defesa da passagem
do rio Minho durante a Guerra da Restauração
possibilitou a construção de um novo complexo
fortiﬁcado, de forma abaluartada, aproveitando
as estruturas medievais anteriores.

Duarte d’Armas

A fortaleza no
período da Guerra
de Restauração

Duarte d’Armas destaca-se pela ligação
ao mundo da escrita: ﬁlho de um escrivão da
livraria e arquivo régios, foi ele próprio
escrivão do rei João II (1491) e escudeiro do seu
sucessor Manuel I. Membro igualmente da
chancelaria do rei (1498) desenhou, a seu
mando, em 1507-1508, as barras de algumas
praças no norte de África. Nesse mesmo ano e
até 1510, empreendeu a sua mais famosa tarefa
a mando do rei: o desenho das fortalezas
da fronteira luso-castelhana.

A renovada independência portuguesa face a
Espanha (1640) revalorizou o papel estratégico
da fronteira e a necessidade do reforço das suas
estruturas defensivas: como as restantes
fortalezas raianas, também Valença se preparou
para o conﬂito armado eminente e que durou mais
28 anos.

Sabia que...

No âmbito da preparação logística das fortalezas
minhotas, Valença tornou-se o ponto de concentração
da maior parte da infantaria, munições, artilharias e
outros apetrechos de guerra enviados para o Minho,
os quais eram posteriormente distribuídos em
carruagens pelas restantes fortalezas da região.
Em termos de fortiﬁcações, a urgência ditou a
construção de um polígono oval do lado norte, com
elementos abaluartados em terra e com trincheiras
destinadas a proteger dos avanços inimigos pelo
sul e pelo sudoeste.

Sabia que...
A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?

Michel Lescolles
Michel Lescolles foi um militar francês e um
dos primeiros engenheiros estrangeiros a
chegar a Portugal, após 1640. Destacado para a
Beira, Trás-os-Montes e Rio de Janeiro (entre
1643 e 1652), foi nomeado «Mestre de todas as
Obras de Fortiﬁcação» para a reparação e
renovação das praças no Minho, devendo-se a
ele a traça das fortalezas abaluartadas
construídas em Caminha, Monção, Chaves e
Valença, entre outras fortiﬁcações. Nesta
última, dirigiu a construção do Forte de São
Francisco (1661).
Ao engenho na projecção de fortalezas, Miguel
Lescolles juntou a aptidão para a cartograﬁa,
sendo da sua lavra o mais antigo mapa da
região minhota (c.1661). Levantou igualmente
planos detalhados das fortalezas do Minho e
que usou na leccionação da «Aula de
Artilharia e Fortiﬁcação», sediada em Viana do
Castelo, escola de futuros engenheiros
militares portugueses.

A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?

A praça foi objecto de diversas investidas (1643,
1657, 1658), embora, só em 1662, tendo sido
tomada pelas forças espanholas. Encontrava-se,
contudo, na posse dos portugueses em 1668, no
ﬁnal do conﬂito.

O seu trabalho ﬁcou consagrado no
chamado Livro das Fortalezas de
Duarte de Armas, em dois exemplares, sendo
que a versão conservada no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo em Lisboa representa 55
fortiﬁcações raianas e 51 plantas dos seus
castelos. O outro exemplar, mais
incompleto, encontra-se
em Madrid.

A fortaleza de Valença é composta por dois
recintos poligonais irregulares, a Coroada (a sul)
e Magistral ou Vila Velha (a norte) interligadas
pelas Portas do Meio. O sistema defensivo
moderno iniciou-se pelo recinto da Coroada, pelo
lado sul, o qual apresentava maiores debilidades
defensivas. Tratava-se de um outeiro que se
situava a uma cota superior ao local onde estava
implantada a vila velha. Só depois desta
fortiﬁcação e ligação ao sistema defensivo
medieval existente (a vila velha) se procedeu à
fortiﬁcação do recinto da vila velha em si
mesmo, já no séc. XVIII. O projecto abaluartado
foi da autoria do engenheiro francês Michel
Lescolles e, após a morte deste (1683), o plano
foi continuado pelo seu sucessor, Manuel Pinto
Villalobos, que deu por ﬁnda a obra (1713).

A vida
quotidiana em
tempo de guerra
A iminência da guerra colocou um conjunto de
problemas às vilas e cidades raianas, nomeadamente,
em termos de gestão do espaço, de abastecimento
e de convivência urbana. Valença não foi excepção.
Pela falta de instalações próprias para o efeito,
no início do conﬂito, as autoridades municipais
alojaram oﬁciais e soldados em casas
pertencentes aos seus habitantes no recinto da
Vila Velha. Posteriormente, criaram-se quartéis
para o alojamento militar, nomeadamente, através
do recurso à adaptação de edifícios, como no caso

Sabia que...
A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?

do hospital da Casa Santa da Misericórdia,
transformado em quartel (1648). Será apenas em
meados do século XVIII que surgirão os primeiros
quarteirões habitacionais para militares. Valença
tornou-se assim uma vila onde o ediﬁcado com
funções militares passou a fazer parte da
paisagem urbana.

Tanto para os civis como para os militares,
o abastecimento fazia parte das preocupações
diárias. Valença era uma vila propiciadora de bons
recursos alimentares, com produção de trigo,
centeio, milho, azeite e vinho, existindo ainda, no
interior da fortaleza, várias fontes e minas de água.
Sáveis e lampreias eram pescados no rio Minho. Este
último, navegável até esse ponto, permitia aos seus
moradores receber também mantimentos por via
ﬂuvial. Estes bens eram disponibilizados na feira,
nos açougues e nas lojas existentes na vila – ainda
hoje, marca inconfundível da cidade.

Valença:
uma fortaleza de paz
Pelo seu papel de fortaleza de paz, enquanto espaço
de passagem e de convivência transfronteiriça, no
âmbito de uma cultura da Raia marcada pela partilha
e pela solidariedade.
A sua Feira, promovida pelos reis Dinis (1282, 1315)
e Afonso V (1458), constituiu, desde o período
medieval, um ponto de encontro privilegiado para
trocas comerciais entre as gentes dos dois lados
da fronteira. Nos dias de hoje, tem uma actividade
comercial muito intensa e em permanência no
interior da fortaleza, recebendo visitantes de todas
as nacionalidades, principalmente portugueses e
espanhóis.
Valença foi também particularmente importante
para os peregrinos portugueses que ﬁzeram do
burgo um ponto de passagem, quando não de
paragem, na ida ou no regresso a Santiago de
Compostela. Valença insere-se hoje, no Caminho
Português de Santiago e mantém o Albergue de
São Teotónio para o acolhimento dos peregrinos.

Valença é hoje um símbolo da sã convivência
transfronteiriça que caracterizou ao longo do tempo
as comunidades raianas e apesar dos conﬂitos
bélicos. As parcerias estabelecidas na região,
sobretudo com a vizinha Tui, promovem um
património comum através de práticas culturais,
assim como fomentam a partilha de recursos e a
procura do bem-comum no âmbito de estruturas
como a Eurocidades Valença-Tui.

Sabia que...
A fortaleza de Contrasta
foi destruída em 1212 e
que parte da sua população
foi deslocada para o
povoamento de Sortelha,
um burgo situado na
fronteira beirã?
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Fortaleza
de Valença
Valença

Almeida

A Rota

Marvão

Elvas

Reunidas para efeito de uma candidatura a Património
Cultural da UNESCO, as fortalezas de Marvão, Elvas,
Valença e Almeida levam (...) a cabo a criação de uma
Rota Turística integradora destes 4 conjuntos
monumentais, bem como desenvolvem um inovador
projecto de Educação Patrimonial em torno deste tema,
dirigido tanto à comunidade local, como aos turistas
nacionais e estrangeiros.

A Raia
Está na Raia Luso-espanhola: uma faixa ao longo
de 1300 km da fronteira mais antiga do mundo
e uma das mais fortiﬁcadas da Europa, com
particularidades históricas e culturais únicas,
corporizando um exemplo maior para a Humanidade.
As populações raianas são herdeiras de uma
continuidade demográﬁca construída como
resposta ao problema da guerra do século XVII,
assente na inovadora utilização do urbanismo civil
para garantir a consistência e a continuidade do
sistema defensivo, materializado nas fortiﬁcações
que foram erguidas ao longo da fronteira.

O sistema de defesa criado durante
a guerra que opôs Portugal a Espanha
(1640-1668) integra cerca de uma
centena de fortiﬁcações do lado
português. Nessa paisagem, para
além do «Cidade-Quartel Fronteiriça
de Elvas e as suas Fortiﬁcações» já
reconhecida pela UNESCO como
Património Mundial em (2012),
destacam-se, igualmente, pela
excepcional demonstração de
autenticidade e conservação, a
Praça-forte de Almeida, a Fortaleza
de Marvão e a Fortaleza de Valença,
as quatro sendo expressão maior da
engenharia militar da época.

Este excepcional sistema de defesa permitiu a
Portugal, em 1668, reganhar a soberania plena
do Estado nos exactos limites espaciais do Tratado
de Alcañices (1297) – não somente o tratado de
fronteira mais antigo do mundo em vigor mas,
também, o tratado na sequência do qual os reinos
ibéricos ﬁrmaram uma Raia inusitada consagrada
no Tratado de Tordesilhas (1494), reproduzindo a
repartição de inﬂuência entre castelhanos e
portugueses, agora à escala mundial.
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Centro Interpretativo
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Domingos e Feriados
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Arrabalde S. Francisco
6350 – 234 VALENÇA
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Abaluartadas
da Raia

A Raia
Está na Raia Luso-espanhola: uma faixa ao longo
de 1300 km da fronteira mais antiga do mundo e
uma das mais fortiﬁcadas da Europa, com
particularidades históricas e culturais únicas,
corporizando um exemplo maior para a
Humanidade. As populações raianas são herdeiras
de uma continuidade demográﬁca construída
como resposta ao problema da guerra do século
XVII, assente na inovadora utilização do urbanismo
civil para garantir a consistência e a continuidade
do sistema defensivo, materializado nas
fortiﬁcações que foram erguidas ao longo
da fronteira.
O sistema de defesa criado durante a guerra
que opôs Portugal a Espanha (1640-1668) integra
cerca de uma centena de fortiﬁcações do lado
português. Nessa paisagem, para além do
«Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e as suas
Fortiﬁcações» já reconhecida pela UNESCO como
Património Mundial em (2012), destacam-se,
igualmente, pela excepcional demonstração de
autenticidade e conservação, a Praça-forte de
Almeida, a Fortaleza de Marvão e a Fortaleza
de Valença, as quatro sendo expressão maior
da engenharia militar da época.

Este excepcional sistema de defesa permitiu a
Portugal, em 1668, reganhar a soberania plena
do Estado nos exactos limites espaciais do Tratado
de Alcañices (1297) – não somente o tratado de
fronteira mais antigo do mundo em vigor mas,
também, o tratado na sequência do qual os reinos
ibéricos ﬁrmaram uma Raia inusitada consagrada
no Tratado de Tordesilhas (1494), reproduzindo a
repartição de inﬂuência entre castelhanos e
portugueses, agora à escala mundial.
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Reunidas para efeito de uma candidatura a
Património Cultural da UNESCO, as fortalezas
de Marvão, Elvas, Valença e Almeida levam (...) a
cabo a criação de uma Rota Turística integradora
destes 4 conjuntos monumentais, bem como
desenvolvem um inovador projecto de Educação
Patrimonial em torno deste tema, dirigido tanto
à comunidade local, como aos turistas nacionais
e estrangeiros.
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Sabia que...
Contrasta era o nome
primitivo do burgo e que
foi o rei Afonso III que lhe deu
o novo nome de Valença
aquando do seu repovoamento
em 1262, provavelmente em
homenagem à valentia dos
seus habitantes?

Valença insere-se na paisagem ribeirinha do Vale do
rio Minho. A sua história foi marcada, ao longo dos
séculos, pela implantação estratégica numa das
passagens multisseculares entre Portugal e a Galiza,
face à vizinha cidade de Tui, distante de 1,5 kms.
Parte essencial de um conjunto defensivo
completado por pequenos fortes periféricos
construídos em terra, a sua fortaleza foi a principal
praça do troço noroeste de um excepcional sistema
de fortalezas abaluartadas que se estende ao longo
da Raia luso-portuguesa – espaço de conﬂitos
bélicos, mas também de partilha e de convivência
ao longo dos tempos.
Construídas na conjuntura política e militar da
Guerra da Restauração (1640-1668), as fortalezas
deste sistema defensivo destinaram-se tanto a
proteger as comunidades raianas, como a defender
e a aﬁrmar a integridade de Portugal ao longo da
sua História. Hoje, mais do que elementos
evocadores de conﬂitos passados, estes complexos
fortiﬁcados constituem testemunhos de paz e das
porosidades linguísticas, económicas e culturais
que unem os povos dos dois lados da fronteira.

A fortaleza ao
longo do tempo
Contrasta foi povoada e fortiﬁcada nos inícios do
séc. XIII, pelo rei Sancho I. Afectada pelas lutas
luso-leonesas e pelos interesses contrários da
nobreza do Entre Lima e Douro e da Sé de Tui,
o seu povoamento permaneceu comprometido
até à renovação do foral pelo rei Afonso III (1262).
Renomeada, repovoada e refortiﬁcada, Valença
tornou-se uma das fortalezas mais importantes
do Minho, no âmbito de uma crescente
consolidação territorial com expressão máxima no
Tratado
de Alcañices.

Em virtude da importância estratégica e comercial
da vila, o seu complexo amuralhado foi objecto
de intervenções ao longo dos sécs. XIV e XV,
nomeadamente, na barbacã (década 1370), no
torreão (1392) e na muralha (1502). As obras
no reinado de Manuel I, destinadas a adaptar a
fortaleza ao novo armamento baseado na pólvora
(pirobalística), dotaram-na de uma couraça e de
uma barbacã com artilharia, ambas representadas
no Livro das Fortalezas de Duarte d’Armas
(1508-1510) – a mais importante representação
sistemática das defesas de uma fronteira.

Sabia que...
Contrasta era o nome
primitivo do burgo e que
foi o rei Afonso III que lhe deu
o novo nome de Valença
aquando do seu repovoamento
em 1262, provavelmente em
homenagem à valentia dos
seus habitantes?

O reforço do seu papel na defesa da passagem
do rio Minho durante a Guerra da Restauração
possibilitou a construção de um novo complexo
fortiﬁcado, de forma abaluartada, aproveitando
as estruturas medievais anteriores.

Duarte d’Armas
Duarte d’Armas destaca-se pela ligação ao mundo
da escrita: ﬁlho de um escrivão da livraria e arquivo
régios, foi ele próprio escrivão do rei João II (1491) e
escudeiro do seu sucessor Manuel I. Membro
igualmente da chancelaria do rei (1498) desenhou, a
seu mando, em 1507-1508, as barras de algumas
praças no norte de África. Nesse mesmo ano e até
1510, empreendeu a sua mais famosa tarefa a mando
do rei: o desenho das fortalezas da fronteira
luso-castelhana.
O seu trabalho ﬁcou consagrado no chamado Livro
das Fortalezas de Duarte de Armas, em dois
exemplares, sendo que a versão conservada no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa
representa 55 fortiﬁcações raianas e 51 plantas dos
seus castelos. O outro exemplar, mais incompleto,
encontra-se em Madrid.

A fortaleza
no período da
Guerra de Restauração
A renovada independência portuguesa face a
Espanha (1640) revalorizou o papel estratégico
da fronteira e a necessidade do reforço das suas
estruturas defensivas: como as restantes fortalezas
raianas, também Valença se preparou para o
conﬂito armado eminente e que durou mais 28 anos.
No âmbito da preparação logística das fortalezas
minhotas, Valença tornou-se o ponto de
concentração da maior parte da infantaria,
munições, artilharias e outros apetrechos de guerra
enviados para o Minho, os quais eram
posteriormente distribuídos em carruagens pelas
restantes fortalezas da região.
Em termos de fortiﬁcações, a urgência ditou a
construção de um polígono oval do lado norte, com
elementos abaluartados em terra e com trincheiras
destinadas a proteger dos avanços inimigos pelo sul
e pelo sudoeste.

A fortaleza de Valença é composta por dois recintos
poligonais irregulares, a Coroada (a sul) e Magistral
ou Vila Velha (a norte) interligadas pelas Portas do
Meio. O sistema defensivo moderno iniciou-se pelo
recinto da Coroada, pelo lado sul, o qual
apresentava maiores debilidades defensivas.
Tratava-se de um outeiro que se situava a uma cota
superior ao local onde estava implantada a vila
velha. Só depois desta fortiﬁcação e ligação ao
sistema defensivo medieval existente (a vila velha)
se procedeu à fortiﬁcação
do recinto da vila velha em si mesmo, já no séc.
XVIII. O projecto abaluartado foi da autoria do
engenheiro francês Michel Lescolles e, após a
morte deste (1683), o plano foi continuado pelo seu
sucessor, Manuel Pinto Villalobos, que deu por ﬁnda
a obra (1713).

A praça foi objecto de diversas investidas (1643,
1657, 1658), embora, só em 1662, tendo sido tomada
pelas forças espanholas. Encontrava-se, contudo,
na posse dos portugueses em 1668, no ﬁnal do
conﬂito.
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Michel Lescolles
Michel Lescolles foi um militar francês e um dos
primeiros engenheiros estrangeiros a chegar a
Portugal, após 1640. Destacado para a Beira,
Trás-os-Montes e Rio de Janeiro (entre 1643 e 1652),
foi nomeado «Mestre de todas as Obras de
Fortiﬁcação» para a reparação e renovação das
praças no Minho, devendo-se a ele a traça das
fortalezas abaluartadas construídas em Caminha,
Monção, Chaves e Valença, entre outras
fortiﬁcações. Nesta última, dirigiu a construção do
Forte de São Francisco (1661).
Ao engenho na projecção de fortalezas, Miguel
Lescolles juntou a aptidão para a cartograﬁa, sendo
da sua lavra o mais antigo mapa da região minhota
(c.1661). Levantou igualmente planos detalhados
das fortalezas do Minho e que usou na leccionação
da «Aula de Artilharia e Fortiﬁcação», sediada em
Viana do Castelo, escola de futuros engenheiros
militares portugueses.

A vida quotidiana
em tempos de guerra
A iminência da guerra colocou um conjunto
de problemas às vilas e cidades raianas,
nomeadamente, em termos de gestão do espaço,
de abastecimento e de convivência urbana. Valença
não foi excepção.

Sabe-se ainda que os seus moradores participaram
activamente na defesa do burgo: em 1645, vigiavam
o espaço entre a vila e o rio, abasteciam de lenha a
fortaleza e trabalhavam gratuitamente nas obras da
sua fortiﬁcação.

Pela falta de instalações próprias para o efeito, no
início do conﬂito, as autoridades municipais alojaram
oﬁciais e soldados em casas pertencentes aos seus
habitantes no recinto da Vila Velha. Posteriormente,
criaram-se quartéis para o alojamento militar,
nomeadamente, através do recurso à adaptação de
edifícios, como no caso do hospital da Casa Santa
da Misericórdia, transformado em quartel (1648).
Será apenas em meados do século XVIII que
surgirão os primeiros quarteirões habitacionais para
militares. Valença tornou-se assim uma vila onde o
ediﬁcado com funções militares passou a fazer
parte da paisagem urbana.

Sabia que...
Contrasta era o nome
primitivo do burgo e que
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Tanto para os civis como para os militares,
o abastecimento fazia parte das preocupações
diárias. Valença era uma vila propiciadora de bons
recursos alimentares, com produção de trigo,
centeio, milho, azeite e vinho, existindo ainda, no
interior da fortaleza, várias fontes e minas de água.
Sáveis e lampreias eram pescados no rio Minho.
Este último, navegável até esse ponto, permitia aos
seus moradores receber também mantimentos por
via ﬂuvial. Estes bens eram disponibilizados na feira,
nos açougues e nas lojas existentes na vila – ainda
hoje, marca inconfundível da cidade.

Valença:
uma fortaleza
de paz
A fortaleza de Valença distinguiu-se ao longo
da sua História pelo seu papel de fortaleza de paz,
enquanto espaço de passagem e de convivência
transfronteiriça, no âmbito de uma cultura da Raia
marcada pela partilha e pela solidariedade.
A sua Feira, promovida pelos reis Dinis (1282, 1315)
e Afonso V (1458), constituiu, desde o período
medieval, um ponto de encontro privilegiado para
trocas comerciais entre as gentes dos dois lados
da fronteira. Nos dias de hoje, tem uma actividade
comercial muito intensa e em permanência no
interior da fortaleza, recebendo visitantes de todas
as nacionalidades, principalmente portugueses
e espanhóis.

Valença foi também particularmente importante
para os peregrinos portugueses que ﬁzeram do
burgo um ponto de passagem, quando não de
paragem, na ida ou no regresso a Santiago de
Compostela. Valença insere-se hoje, no Caminho
Português de Santiago e mantém o Albergue de
São Teotónio para o acolhimento dos peregrinos.

Valença é hoje um símbolo da sã convivência
transfronteiriça que caracterizou ao longo do tempo
as comunidades raianas e apesar dos conﬂitos
bélicos. As parcerias estabelecidas na região,
sobretudo com a vizinha Tui, promovem um
património comum através de práticas culturais,
assim como fomentam a partilha de recursos e a
procura do bem-comum no âmbito de estruturas
como a Eurocidades Valença-Tui.
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Contactos
Centro Interpretativo
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Arrabalde S. Francisco
6350 – 234 VALENÇA
+351 271 574 113
valenca@raia.pt

Horários
Domingos e Feriados
9h30 – 13h
Segunda a Sexta
9h30 – 18h30
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