
Uma Porta no Revelim,  
O CEAMA localiza-se, no Revelim de Santo António, o maior dos seis revelins, com cerca de 555 metros 
de contorno para uma área de 18 071 m2; apresenta duas edificações da guarda, dispostas de um e 
outro lado do trânsito (recto) com lareira e latrina. É dotado de um compartimento de paiol, projetado com 
especiais cuidados de segurança.  
A cobertura deste complexo é constituída por sistemas de proteção contra impactos de bombas, 
apresentando sobre as abóbadas que cobrem os espaços habitáveis e o Trânsito, lajeados planos com 
pendente adequada ao ricochete, a designada cobertura “à prova de bomba”.  
 
No primeiro espaço, o utilizador encontrará um conjunto de bibliografia específica, reproduções 
cartográficas e iconografia sobre Praça-forte de Almeida e que em breve se estenderá às fortificações de 
Marvão e Valença.  
O espaço polivalente”, tem funcionado como espaço de estudo, reflexão e discussão sobre arquitetura 
militar abaluartada em Portugal e no mundo, a par dos caminhos da engenharia militar Moderna, 
encontra-se equipado com sistema de som e vídeo, facto que tem permitido a realização nos últimos 10 
anos, de reuniões, conferências, seminários, jornadas, materializadas depois em publicações, de que a 
título de exemplo citamos os 22 números das revistas CEAMA. Esta sala serve também os serviços 
educativos cujas ações direcionadas para o público escolar se cifram já na meia centena. Para o visitante 
ocasional, há nesta sala uma pequena exposição sobre a fortaleza e seus principais componentes, e 
ainda um pequeno filme promocional de Almeida e a vida da praça de guerra!  
Já na parte exterior das Portas, sobre a ponte dormente é possível ver-se um dos elementos mais 
interessantes da Praça-Forte: o Caminho Coberto que provavelmente constitui um exemplar único no 
catálogo das fortificações estreladas da Europa. 
 
Curiosidades 
A importância das portas na fortificação: 
A porta de uma fortaleza abaluartada não consiste somente num vão com encerramento de um portal 
(geralmente associado a ponte levadiça que realiza o tramo final da ponte do fosso). A realização da 
porta torna-se um exercício projectual de grande importância, desde logo por se constituir um elemento 
vulnerável no esquema defensivo, e por isso dotado de especiais condições de segurança (seteiras 
voltadas para o transito e/ou para a explanada e/ou fosso, trânsitos sifonados ou retilíneos, pontes 
levadiças, seccionamentos de guilhotina (rastrilhos), grandes portadas de madeira nos topos exteriores 
do transito. 
Os dois tratados portugueses de arquitetura militar com maior repercussão (da autoria dos Engenheiros-
mor Luís Serrão Pimentel, 1680, e Manuel de Azevedo Fortes, 1728-1729) dedicam extensa atenção aos 
temas das Portas e dos Corpos de Guarda. 



Avisa Serrão Pimentel que “não há numa Praça outro lugar que com mais cuidado deva ser fortificado 

como as entradas, por muito estarem sujeitas a assalto imprevisto; por isso serão tanto menos quanto 

puder ser, conforme a capacidade da Praça e serventias necessárias ou caminhos principais que a ela 

convergem. (…) O lugar próprio é no meio da cortina (…) sempre convindo ser defendida de ambos os 

flancos. (…) No que toca à fábrica dos Portais, deve ser no exterior um tanto rude, para que represente 

austeridade e horror, significando assim ser a Praça invencível, e formidável a seus inimigos. Por esta 

razão convém que a sua fábrica seja da Ordem Toscana ou da Dórica, das cinco que a arquitetura civil 

está reduzida. 
_______________________ 
 
 1 Parte I. Secção I. / CAP. XXXV – Dos Portaes, e entradas da Fortaleza, ou Praça fortificada, in 
PIMENTEL, Luís Serrão (1680). Methodo Lusitanico de desenhar as fortificaçoens das praças regulares, 
& irregulares, fortes de campanha, e outras obras pertencentes a architectura militar  
 

                                                                                                                                                                      

              

 

                       

 

 

  


