PROCEEDIMENT
TO DE CLA
ASSIFICA
AÇÃO DE BENS IM
MÓVEIS
‐ Classsificação de interesse municcipal ‐

Conjunto de im
móveis de apoio
a
à atiividade portuária fun
ncionando ccomo oficin
nas e
armaazéns.

A áreea alvo da proposta
p
de
e classificaçãão é constittuída por um
m conjunto de dois imó
óveis,
com funções distintas,
d
mas complem
mentares, um servind
do de oficiinas e outrro de
armaazém (edifíccio JARBA).
O im
móvel das oficinas
o
é uma consttrução enquadrável no
n domínioo da arquittetura
vernaacular/popu
ular, utilizando como material de
e construçã
ão essenciaalmente o adobe
a
típico
o da região
o, a pedra (ggrés de Eirool), a madeira e a cerâ
âmica. Posssui ainda, no seu
interrior, uma séérie de equiipamentos de oficina, acionados por um sisttema de correias
de trransmissão em couro, movido a ppartir de um
m motor elétrico, bem ccomo uma forja.
Embo
ora estes eq
quipamento
os e sistemaa já não sejjam utilizados, encontrram‐se aind
da em
pleno
o estado dee uso, em muito
m
valorizzando o esp
paço.
O seegundo imó
óvel, denom
minado arm
mazém, tam
mbém conh
hecido com
mo o edifício da
JARB
BA, por posssuir ainda in
nscrito na suua fachada principal essta sigla (quue corresponde a
“Juntta Autónom
ma da Ria e Barra de Avveiro”), posssui ainda a inscrição dda data de 1938,
foi ed
dificado nesste período
o, reconheceendo‐se ain
nda alguns traços
t
consttrutivos ao estilo
Art D
Déco. Na déécada de 90
0 do século passado so
ofreu uma intervençãoo de reabilittação,
centrrada essenccialmente no
n seu inteerior, preservando as fachadas coom a linguagem
arquitetónica in
nicial. Serviu como arm
mazém de material e equipame ntos de ap
poio à
ativid
dade do Po
orto e, maiss recentemeente, como
o local de re
eserva de pparte do Arquivo
histó
órico‐docum
mental da instituição.

O Po
orto de Aveiro
A
e o conjunto edificado do Forte da Barra representaam a
mateerialização de
d uma histtória compleexa e longa, moldada pela
p nature za, mas tam
mbém
pela ação do Ho
omem.

A parr do significcativo valor patrimoniaal dos edifícios ora prop
postos paraa classificaçãão de
natureza tangíveel e materiaal, existe um
ma imensa vertente
v
imaterial a elees associada.
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A criação do attual Porto de Aveiro, resulta de um hercúleo trabalhho desenvolvido,
form
malmente, a partir de 31
3 de outubbro de 1755
5, momento
o basilar em
m que é criada a
Supeerintendênccia da Barrra de Aveeiro. A essta seguira
am‐se a J..A.F.O.A. (Junta
Administrativa e Fiscal das Obrass de Aveirro) em 18
857, a J.A
A.O.R.B.A (Junta
Administrativa das Obras da Ria e Barra de Aveiro) em 1898, JJ.A.R.B.A. (Junta
ónoma da Riia e Barra de Aveiro) e m 1921, a J.A.P.A. (Jun
nta Autónom
ma do Porto
o de
Autó
Aveirro) em 195
50 e finalmente a A.P .A (Administração do Porto de A
Aveiro, S.A.) em
19988.

A neecessidade de abrir arrtificialmentte a barra no local onde hoje sse encontraa está
direttamente associada à dinâmica nnatural deste troço littoral da coosta portugguesa.
Efetivvamente a atual conffiguração dda paisagem
m e da ocu
upação hum
mana do esspaço
físico
o onde hojee se implantta a laguna e região de
e Aveiro, nã
ão poderá sser dissociada da
alteração geom
morfológica que os meecanismos geológicos provocaram
m ao longo
o dos
temp
pos, bem co
omo da acçãão humana sobre este território. O confrontoo contínuo entre
o maar e a terraa, com avan
nços, recuoos, deposiçãão e acreçã
ão de sedim
mentos ou a sua
remo
oção, ao larrgo dos milé
énios mais rrecentes, nãão terá criado as condiições ideaiss para
a ocu
upação hum
mana deste território. PPese emborra esta realidade, essa ocupação foi‐se
aindaa assim con
ncretizando, muito proovavelmente fruto da reunião
r
de um conjunto de
circunstâncias naturais,
n
co
omo as exccelentes viaas de comunicação quue os rios e mar
oceano constitu
uíam, as particulares ccondições para
p
a explo
oração do ssal, para a pesca
ou m
mesmo paraa a atividade agrícola, em terreno
os enriquecidos pelos aaluviões flu
uviais,
ou ainda, a exisstência de extensas
e
e ricas reservvas de argila utilizadass como matéria‐
prima para a prrodução de cerâmica. TTodos estes fatores co
ontribuíram
m fortementte, de
form
ma cumulativa e não exclusiva,
e
ppara a fixaçção de pesssoas e ativiidades hum
manas
nestee território de caracterrísticas partticulares, tantas vezes adversas.
a

Para se compreeender a oco
orrência desstes mecaniismos de altteração nattural, deverrá ter‐
se em
m conta as modificações provocaddas pela variação do nível médio da água do
o mar.
Sabee‐se que no auge da última grrande glaciação, deno
ominada naa Europa como
glaciaação de Wü
ürm, há cerca de 18 0000 anos, o nível
n
do marr terá desciddo entre 12
20140
m reelativamente ao nível atual, o quue se traduzziu num recuo da linhha de costa para
ocideente, de cerrca de 50 km
m no litorall aveirense, o que é sin
nónimo de aafirmar que
e o rio
Vougga percorriaa esta distâância acresscida até desaguar no
o mar. As ááreas das bacias
b
hidro
ográficas erram assim, bastante m
maiores que
e as atuais,, e a comppetência dos rios
bastaante mais elevada,
e
pro
ovocando a natural esscavação dos seus leittos. Também do
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ponto de vista climático,
c
e de tipo dee cobertura vegetal, as característticas eram muito
m
diferrentes. Pelo
o litoral terá existido um
ma extensa floresta de Pinus sylveestris, espéccie de
pinheeiro, adapttado a clim
ma mais friio do que o atual pa
ara esta reegião, e qu
ue se
esten
nderia pela plataformaa continentaal, então em
mersa. Com
m o progresssivo aumen
nto de
temp
peratura o nível do maar foi subinndo, tendo estabilizado
e
o nos níveiss atuais há cerca
de 30000 anos.
Pelo início da no
ossa nacion
nalidade ainnda não exisstia a atual ilha barreirra que sepaara as
águas interioress da lagunaa do oceanno. Uma ap
proximação à localizaçção desse antigo
a
litoraal de há cerrca de mil anos
a
nesta rregião, pod
de ser obserrvada na caarta geológica da
regiãão, pelo con
ntacto entre
e os depósittos sedimen
ntares holoccénicos, maais recentess, e os
depó
ósitos sedim
mentares Plistocénicos e Cretácico
os, mais antigos. Verifiica‐se assim
m que
o maar banhava terras como Ovar, Estaarreja, Aveiiro, Ílhavo, Vagos e Miira. Nesta época,
o rio Vouga teriaa a sua foz aproximada
a
amente enttre os lugare
es de Cacia e Angeja.
Proceessos geoló
ógicos de dinâmica
d
exxterna originam o início da acum
mulação de areia
numaa língua que terá tido a sua orige m a norte nas
n proximidades de O
Ovar, que evvoluiu
para sul terminaando praticamente no confronto com a Serra da Boa Viiagem. À medida
que esta se iaa deslocan
ndo para ssul, também a barra
a a ia acoompanhand
do. A
docu
umentação antiga vai‐n
nos mostra ndo estas várias
v
posiçções, desdee pontos a norte
de A
Aveiro, até a extremos a sul, por latitudes de
d Mira, oco
orrido já noo séc. XVIII. Esta
barraa mais a sul terá soffrido acentuuado e ráp
pido assore
eamento, pprovocando uma
dificu
uldade na drenagem
d
das
d águas daa laguna paara o mar, e impossibillitando messmo a
passaagem de em
mbarcaçõess, tornando‐‐se assim im
mpraticável a navegaçãão para a cidade
de Avveiro. Acresscia a este fator
f
de orddem económ
mica outro, de naturezza sanitária,, uma
vez q
que, pela diificuldade de
d as águass escoarem naturalmen
nte, ficava a parte baixa da
notávvel vila, deepois cidade
e, de Aveiroo inundadaa por longos períodos de tempo,, com
todas as dificuld
dades daí de
ependentess.

eirinhas encabeçadas pelas gentes de
Por eesta súmulaa de motivos, as popuulações ribe
Ílhavvo, solicitam
m ajuda ao
o governo ddo Reino para
p
se abrir uma barrra artificial que
possiibilitasse reetomar as ligações m
marítimas. Cria
C então, El‐rei D. Joosé em 17
755, a
Supeerintendênccia da Barraa, que teve por objetivvo fazer os estudos
e
parra a abertu
ura de
uma nova barraa. Após algu
uns projetoos falhados,, esta será aberta no ddia 3 de ab
bril de
18088, no local onde aind
da hoje se encontra, quebrando
o‐se desta forma e neste
mom
mento a din
nâmica nattural até a í verificadaa. Desde aíí, a sua poosição tem sido
manttida artificiaalmente, pe
elo resultaddo de um co
onstante em
mpenho e ddesenvolvim
mento
de d
diversas inttervenções de engenhharia, na embocadur
e
a, nos cannais interiores e
mesm
mo ao longo
o da linha de
d costa.
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Impo
orta registaar, ainda que
q
de moodo muito sintético que,
q
pelo início da Época
É
Moderna, a barra estaria lo
ocalizada nuuma posição bastante próxima daa atual, exisstindo
diverrsa informaação histórica que at esta a exisstência de vários porttos pela re
egião,
destaacando‐se claramente
c
o localizaddo na então
o vila de Aveiro. Este,, deverá mesmo
ser cconsiderado
o como o primeiro
p
Poorto de Ave
eiro, tendo tido uma rrelevância muito
m
signifficativa na época doss descobrim
mentos. Loccalizar‐se‐ia
a nos canaiis junto daa vila,
ondee também existiriam
e
uma
u
série dde estruturras de apoiio, de que se destacaam os
estaleiros navais. A própriaa muralha dde Aveiro tin
nha nesta zo
ona uma poorta chamada da
a posteriorr de uma nova,
Ribeiira, sendo defendido por algunns autores a abertura
cham
mada Porta do Cais, crriada em coonsequência do aumento da ativvidade comercial
maríttima que see verificou em
e Aveiro nnos séculoss XV e XVI, possibilitanndo, por estta via,
um m
melhor servviço de alfân
ndega e apooio ao cais. Junto
J
a esta
a porta exisstia uma torrre de
atalaaia, construíída muito antes
a
da próópria muralha, com o objetivo dee dar o alerrta da
preseença de corrsários e pirratas, à épooca fenómeno e presen
nça comum
m na nossa costa.
c
Funccionaria tam
mbém como
o farol, realiizando sinais de noite para orienttar embarcaações
e evitar naufrágios. Da le
eitura de u ma memórria histórica
a de Aveiroo se recupera a
inforrmação quee refere que existia naa vila uma companhia
a de facho encarregad
da de
acender fachos e fogueirass nas praiass marítimas, para dar rebate,
r
fazeer sinais de noite
e preestar socorrro aos náufrragos.
Nestee porto dee Aveiro acorriam mu itas embarrcações, desembarcanndo produto
os de
origeem externa e embarcando produutos locais. Por essa época, Porrtugal expo
ortava
sobreetudo prod
dutos agríco
olas e derivvados do mar
m e da crriação de ggado. Em Aveiro
A
teriam lugar dee destaque o comérci o de sal e de peixe, este proveeniente tanto da
pescaa local, lagunar ou oceânica, como da pesca longínqua, onnde se pescava
essen
ncialmente o bacalhau
u.
Um o
outro produ
uto exportado em granndes quantidades foi a cerâmica ssaída dos ce
entros
oleiro
os da regiãão, com lugar de destaaque para o bairro dos oleiros dee Aveiro. Este já
existiria muito antes
a
da co
onstrução dda muralhaa por inícioss do séc. XXV, mas tevve um
fortee incrementto pela épo
oca dos de scobrimenttos portugu
ueses. Esta atividade oleira
o
está diretamentte relacionaada com a existência de extensas e ricas reeservas de argila
existentes por to
oda a região, que serveem de maté
éria‐prima base
b
para a sua produçção.
Uma das peças produzida
p
era
e a denom
minada cerââmica do açúcar, consisstindo num cone
e
esta produçção em Porrtugal
usado no ciclo da produçção de açúúcar. Não existindo
contiinental, a sua
s comerccialização eera na totaalidade parra o exterioor. Foi isso
o que
aconteceu logo a partir do séc. XV proolongando‐sse pelos seg
guintes, senndo levadass para
ossas ilhas atlânticas, então desccobertas ou colonizada
as, iniciandoo‐se pela Ilha da
as no
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Madeira e seguindo‐se os Açores,
A
Cabbo Verde e São Tomé, mas tambéém para o Brasil,
B
Canáárias, Espanha, França ou Inglaterrra. Portugaal foi o país responsáveel, na época dos
desco
obrimentoss, pela difussão da canaa do açúcar pelo mundo então connhecido e Aveiro
A
teve um papeel importante nesse processo,, fornecendo as forrmas cerâmicas
indispensáveis à produção do açúccar. Sabe‐se que as olarias anttigas de Aveiro
A
produziram estee tipo de fo
orma desdee o séc. XV até ao iníciio do séc. XXIX, emboraa este
seja um facto relativamen
nte, se nãoo totalmente desconh
hecido paraa população em
gerall. Interessen
nte é també
ém saber q ue parte do
o açúcar pro
oduzido, naa Ilha da Maadeira
vinhaa para Aveiiro. Por carrta régia, d e 31 de Ou
utubro de 1502,
1
D Maanuel I dá como
ofertta, ao Mostteiro de Jesus de Aveeiro, 10 arrrobas anuaiis de açúcaar, da parte
e que
dispu
unha nesta Ilha.
Todaas estas tran
nsações e circulação
c
dde mercadorias só fora
am possíveiss pela existtência
e maanutenção de
d um porto
o onde as naaus e caravelas viriam aportar.
De to
oda esta in
ntensa atividade maríttimo‐fluvial,, animada pela presennça de portto de
mar, nos quedaam inúmerros e relevaantes teste
emunhos arrqueológicoos ao longo
o dos
canais do sistem
ma lagunar, junto do(s)) porto(s), da(s)
d
barra(ss) e para aléém da barra, em
mar aberto. Alguns encontram‐se idenntificados e foram já alvo de trabaalhos especcíficos
do d
domínio daa prática arqueológicaa. Muitos, a maioria certamentte, permanecem
inédiitos em meeio subaquáático ou m
marinho. A qualidade
q
dos
d testem unhos matteriais
recollhidos das áreas
á
já inte
ervencionaddas, tanto de
d madeiras e partes dde embarcaações,
como
o da cultu
ura materiaal a bordo das embaarcações e mercadorria transpo
ortada
(cerââmicas, frrutos, vid
dros, …) permitem
m afirmar este tterritório, hoje
admiinistrativam
mente enqu
uadrável noos município
os de Ílhavvo e Aveiroo, como um
m dos
mais expressivo
os e qualifficados esppaços do panorama
p
da arqueoologia náutica e
subaquática naccional.
Não pode aindaa deixar porr referir outtra das singgularidades decorrentees da construção
da atual barra e Porto de Aveiro. PParte destaas construçções portuáárias podem
m ser
assocciadas a construções distintas e cronologgicamente precedentees, inclusivve, às
antiggas muralhaas quatrocentistas dee Aveiro. Para
P
a impllementaçãoo do projetto de
aberttura da barrra de Aveiiro, era neccessária pedra em gra
ande abunddância paraa a as
estru
uturas a co
onstruir. Orra, sendo eesta uma região sedim
mentar, onnde não existem
rochaas consolid
dadas passívveis de expploração, e estando a muralha dde Aveiro jáá sem
funçãão e em ceerto estado
o de abanddono, viu‐se
e nesta esttrutura um
ma fonte de
e fácil
acessso a esta indispensável matéria d e construçãão. De facto
o, a 26 de m
março de 18
801, o
supeerintendentee das obraas da barrra, dirige uma carta ao ministtro da fazenda,
expo
ondo‐lhe qu
ue seria de grande
g
utiliidade a dem
molição dass muralhas e a aplicaçãão da
pedra nas mesm
mas obras. A 8 de abbril do ano seguinte o príncipe rregente D. João,
deu à prop
posta e passsou uma prrovisão auttorizando o desmonte e uso da pedra
p
atend
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como
o solicitado
o. Esta pedrra foi utilizaada na consstrução de muros, parredões, pon
ntes e
casass. Atualmen
nte é (aindaa) possível observar estas
e
pedrass no muro que vai desde o
fortee até à meia laranja ou
o na antigga ponte que
q dá acesso da Gaffanha ao Jaardim
Oudinot. O ediffício das oficinas agoraa proposto para classifficação, tam
mbém possu
ui nas
suas paredes alguns
a
blocos desta ppedra. Na sua
s maioria
a é um areenito verm
melho,
desiggnado por grés
g de Eirol, pois esta foi a localid
dade de ond
de foi exploorado. De alguma
form
ma a muralha de Aveiro
o, que muitoos já não têm memória
a, ainda podde ser recorrdada
nestees blocos exxistentes no
o Forte da B
Barra.
Tomaando em attenção a lon
nga históriaa aqui breve
emente apo
ontada, tornna‐se claro que a
atuall barra e Po
orto de Ave
eiro possue m um legado patrimo
onial muito qualificado
o, que
se co
onfigura naas vertentess material e imaterial. É a oporttunidade dee manter vivo
v
o
legad
do desta realidade plurissecullar e plurridisciplinarr, reconheecendo o valor
patrimonial doss edifícios e espaços aggora proposstos a classificação, quee reconhecemos
ao prropor esta medida
m
de salvaguarda
s
a patrimoniial de um co
onjunto de valores cultturais
de ellevado signiificado paraa o municíp io de Ílhavo
o.
Nestees edifícioss e espaço
os se cruzaam o patriimónio material e eddificado, co
om o
património imaterial. A claassificação ddestes ediffícios, integrantes do pparque edifficado
do P
Porto de Avveiro, erigid
dos nas prim
meiras décaadas do sécculo XX, maas expressãão de
uma realidade preexistentte (e podenndo mesmo
o incorporar elementoos mais anttigos),
não cconfina em si apenas o valor tanggível e arqu
uitetónico destes
d
espaçços destinados a
cump
prir funçõess, por ventu
ura entendiddas como menores,
m
ma
as fundameentais, da missão
m
do P
Porto de Avveiro. Pelo contrário, o reconhe
ecimento do valor pattrimonial destes
d
edifíccios e da História Longga que eless testemunh
ham, permiite tecer esstratégias de (re)
conciliação com
m a evoluçção do nossso territórrio e da fo
orma que aas comunid
dades
humaanas o foram ocupando e conform
mando às su
uas necessid
dades.
As officinas e o armazém
a
daa então JAR
RBA são, pois, testemunho de um a história maior,
m
mais complexa, mais comp
pleta do subbstrato histórico‐culturral do nossoo município
o e da
nossaa região.

Fortee da Barra, 02
0 de março
o de 2020
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Anexxo: Localizaçção, fotograafias e cadeernetas pred
diais

ANEXO – LOCALIZA
AÇÃO, FO
OTOGRAFIA
AS e CADE
ERNETAS PREDIAISS
Locallização
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Fortee da Barra – Gafanha da Nazaré ‐ ÍÍlhavo

FO
OTOGRAFIIAS
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Fo
oto 1 ‐ Envolveente dos edifíícios a classificcar

Foto 2 – Localização aantigas oficinaas e do edifício
o da JARBA
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Foto 3 ‐ Antigas Oficiinas do Porto de Aveiro (zo
ona da Capela N.S. dos Naveegantes)

Foto 4 ‐ Antigas Oficin
nas do Porto dde Aveiro (arrruamento prin
ncipal – zona ddo Forte)
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Foto 5 – Edifício da JARBA
A (zona da Capela N.S. dos Navegantes)
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Foto 6 ‐ Edifíício da JARBA
A (arruamento
o principal – zo
ona do Forte)
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CADER
RNETAS PREDIAIS
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dopgu
Requerente:

APA - ADMINISTRAÇAO DO PORTO AVEIRO, S.A.
FORTE DA BARRA, GAFANHA DA NAZARÉ

Local de Obra:
P79/20

R3507/20

Assunto: CLASSIFICAÇÃO

DO EDIFÍCIO JARBAS E OFICINAS

Informação DOPGU /noemiam 2020/04/14 3507/20 3

Pelo ofício 11CA, de 3 de março de 2020, vem a Administração do Porto de Aveiro (APA) solicitar que seja
desencadeado o processo de classificação de interesse municipal do conjunto identificado como Edifício JARBAS e
Oficinas, situado no Forte da Barra, em área portuária.
Tendo em consideração parecer técnico elaborado pelo técnico superior afeto à Divisão de Obras Particulares e
Gestão Urbana (DOPGU), arquiteto Paulo Anes, em anexo, e nos termos do disposto no artigo 8.º, aplicável por força
do n.º 2 do artigo 57.º do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, propomos que a Câmara
Municipal delibere a abertura do procedimento de classificação de interesse municipal do conjunto identificado como
Edifício JARBA e Oficinas, sito no Forte da Barra, o qual deverá seguir os termos procedimentais elencados nos
referidos parecer e diploma legal.

PARECER TÉCNICO (abertura do procedimento)
à proposta de classificação de interesse municipal
do conjunto identificado como Edifício JARBA e Oficinas, sito no Forte da Barra
(apresentada pela APA – Administração do Porto de Aveiro à Câmara Municipal de Ílhavo)
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Nos termos do ofício N11CA P.º F.5.2.1.0, de 2020.03.03, a APA – Administração do Porto de Aveiro
solicita à Câmara Municipal de Ílhavo o desencadeamento do processo de classificação de interesse
municipal do conjunto identificado como Edifício JARBA e oficinas, sito no Forte da Barra. Para o efeito a
APA junta um documento de enquadramento justificativo de sustentação do requerido - “Procedimento
de Classificação de Bens Imóveis - Classificação de interesse municipal - Conjunto de imóveis de apoio à
atividade portuária funcionando como oficinas e armazéns”.
Tendo em consideração o pedido e, bem assim, os documentos apresentados pela APA, cumpre-nos
proceder à apreciação da proposta e emitir o competente parecer técnico, para os devidos efeitos.

1.

ENQUADRAMENTO LEGAL:

1.1.

A classificação é o ato final do procedimento administrativo através do qual se determina que um
bem possuí inestimável valor cultural e fica abrangido pelas formas de proteção e valorização
previstas pela lei.

1.2.

O procedimento de classificação aplica-se a bens móveis e imóveis e está previsto no Título IV da
Lei 107/2001, de 8 de setembro, de ora em diante referido apenas por Lei 107/2001.

1.3.

A classificação de bens imóveis está estabelecida pelo Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro,
na sua atual redação, de ora em diante referido apenas por Decreto-Lei 309/2009.

1.4.

A lei prevê três graus de classificação: interesse nacional, interesse público e interesse municipal.

1.5.

Conforme previsto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 e nos termos da alínea t)
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2913, de 12 de setembro compete à câmara municipal, a
classificação de bem imóvel como de interesse municipal de acordo com o previsto no n.º 6 do
artigo 15.º da Lei n.º 107/2001.

1.6.

O procedimento de classificação de bem imóvel como de interesse municipal obedece, com as
necessárias adaptações, ao disposto no capítulo II do Decreto-Lei n.º 309/2009.

1.7.

Aos conjuntos e sítios classificados como de interesse municipal aplicam-se, com as necessárias
adaptações, as disposições do capítulo IV.

1.8.

O Procedimento de classificação encontra-se estabelecido no Capítulo II do Decreto-Lei n.º
309/2009.

2.

ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

2.1.

A iniciativa do procedimento administrativo de classificação concretizou-se a requerimento da
APA – Administração do Porto de Aveiro, nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, conforme
previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 309/2009.

2.2.

Conforme previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, o requerimento inicial foi formulado
por escrito à Câmara Municipal de Ílhavo e contém, designadamente, os seguintes elementos:
a) Identificação, localização e descrição dos bens imóveis do conjunto;
b) Identificação da propriedade e posse / direito real de gozo, relativo aos bens imóveis;
c) Fundamento do pedido em função do interesse cultural do conjunto.

2.3.

Para efeitos do previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, com as necessárias
adaptações, considera-se que o requerimento inicial se encontra instruído com a totalidade dos
elementos exigidos.
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2.4.

Conforme previsto no Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, com as necessárias adaptações, a
Câmara Municipal de Ílhavo, decide o pedido de abertura do procedimento de classificação ou o
seu arquivamento no prazo de 60 dias a contar da data de apresentação do requerimento inicial.

2.5.

Para cumprimento do definido no n.º 1 do artigo 60.º conjugado com o n.º 1 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 309/2009, a Câmara Municipal de Ílhavo notifica o proprietário, o possuidor ou o
titular de outro direito real sobre os imóveis, desta feita a requerente APA, a Direção Regional de
Cultura do Centro e a Direção-Geral do Património Cultural da decisão de abertura e a decisão
final do procedimento de classificação de bem imóvel como de interesse municipal.

2.6.

Nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, a Direção-Geral do Património
Cultural e a Direção Regional de Cultura do Centro divulgam nas respetivas páginas eletrónicas
os bens imóveis classificados como de interesse municipal e as respetivas zonas de proteção.

2.7.

Por definição do n.º 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, a notificação indica:
a) O conteúdo e objeto da decisão de abertura do procedimento de classificação;
b) A planta de localização e implantação do bem imóvel e da respetiva zona geral de proteção ou
da zona especial de proteção provisória;
c) Os efeitos da abertura do procedimento;

Nota: as referências legais à zona geral de proteção ou zona especial de proteção provisória, foram
retiradas porquanto, como se verá adiante, não se verifica a sua necessidade.
2.8.

Conforme determinado no n.º 2 do artigo 9.º, a decisão de abertura do procedimento de
classificação é, ainda, objeto de anúncio a publicar na 2.ª série do Diário da República.
Texto que propomos para o efeito:
Aviso n.º …………..
Nos termos dos artigos 9º e 11º do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, torna-se público que
no uso da competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo
do n.º 1 do artigo 57º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Ílhavo, pela deliberação n.º
……………, tomada em reunião ordinária de ……………., deliberou a abertura do procedimento de classificação de
interesse municipal do conjunto identificado como Edifício JARBA e oficinas, sito no Forte da Barra, freguesia Gafanha da
Nazaré, Concelho de Ílhavo, Distrito de Aveiro.

2.9.

Conforme previsto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, com as necessárias adaptações, a
Câmara Municipal de Ílhavo comunica a decisão de abertura do procedimento de classificação à
Direção Regional de Cultura do Centro, à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, bem como à
Conservatória do Registo Predial competente da situação do bem imóvel, para os efeitos
previstos no artigo 39.º da Lei n.º 107/2001.

2.10. Conforme previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, com as necessárias adaptações, a
Câmara municipal de Ílhavo divulga na página eletrónica, em https://www.cm-ilhavo.pt/, e no
boletim municipal.
2.11. Nos termos do definido no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, caso a Câmara Municipal de
Ílhavo se decida pelo arquivamento do pedido de abertura do procedimento, a decisão é
notificada ao requerente (APA – Administração do Porto de Aveiro).
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3.

EFEITOS DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Efeitos gerais:

3.1.

Conforme definido no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, o conjunto dos bens
imóveis que integram a presente proposta é considerado em vias de classificação a partir da
notificação da decisão de abertura do procedimento de classificação ou da publicação do
respetivo anúncio, consoante aquela que ocorra em primeiro lugar, nos termos previstos no artigo
9.º.

3.2.

Conforme previsto no n.º 2 do mesmo artigo, o conjunto dos bens imóveis em vias de
classificação fica ao abrigo, designadamente:
a) Do dever de comunicação de situações de perigo que o ameacem ou que possam afetar o
seu interesse como bem cultural, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 107/2001;
b) Da prática dos atos ou operações materiais indispensáveis à sua salvaguarda no âmbito do
decretamento de medidas provisórias ou de medidas técnicas de salvaguarda, nos termos
do artigo 33.º da Lei n.º 107/2001;
c) Da insusceptibilidade de usucapião, nos termos do artigo 34.º da Lei n.º 107/2001;
d) Do dever de comunicação prévia da alienação, da constituição de outro direito real de gozo
ou de dação em pagamento, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da Lei n.º 107/2001;
e) Do dever de comunicação da transmissão por herança ou legado, nos termos do n.º 2 do
artigo 36.º da Lei n.º 107/2001;
f)

Do pedido de autorização prévia para a execução de inscrições ou pinturas, bem como a
colocação de anúncios, cartazes ou outro tipo de material informativo fora dos locais
reservados para o efeito, nos termos do artigo 41.º da Lei n.º 107/2001;

g) Do regime de suspensão relativo aos procedimentos de concessão de licenças ou
autorizações, nos termos do artigo 42.º da Lei n.º 107/2001, bem como a suspensão dos
procedimentos de admissão de comunicações prévias;
h) Das restrições previstas para a zona geral de proteção ou zona especial de proteção
provisória, nos termos do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001;

3.3.

i)

Do pedido de autorização de obras ou intervenções no bem imóvel, nos termos do artigo 45.º
da Lei n.º 107/2001;

j)

Das regras estabelecidas em relação a projetos, obras e intervenções de conservação,
modificação, reintegração e restauro, designadamente, nos termos do artigo 45.º da Lei n.º
107/2001, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho;

k)

Das qualificações legalmente exigidas para a autoria de estudos, projetos e relatórios, bem
como para a execução de obras ou intervenções, nos termos do artigo 45.º da Lei n.º
107/2001, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho, que
estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre
bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse
público ou de interesse municipal.

Conforme definido no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, a suspensão dos procedimentos
de concessão de licença ou autorização e de admissão de comunicações prévias, bem como
dos efeitos de licença ou autorização já concedidas e de comunicações prévias já admitidas,
prevista no artigo 42.º da Lei n.º 107/2001, mantém-se até à decisão final do procedimento de
classificação, salvo se outro prazo for estabelecido na decisão de abertura do respetivo
procedimento de classificação.
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3.4.

Conforme definido no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, o regime de suspensão previsto no
artigo 42.º da Lei n.º 107/2001, e na alínea g) do n.º 2 do artigo 14.º aplica-se aos bens imóveis
situados na zona geral de proteção ou na zona especial de proteção provisória, desde que tal
seja expressamente indicado na decisão de abertura do procedimento de classificação, e
mantém-se até à decisão final do procedimento de classificação.
Não se prevê zona geral de proteção ou na zona especial de proteção provisória decorrentes do
presente procedimento.
Contudo, nos termos do artigo 18.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo o
Forte da Barra de Aveiro é um Imóvel de Interesse Público, classificado pelo Decreto n.º 735/74,
de 21 de dezembro. Por essa via, os imóveis agora propostos para classificação encontram-se
engobados pela Zona Especial de Proteção (ZEP), ainda sob a forma de proposta de 12-10-2016
da DRC do Centro.
Conforme previsto no artigo 19.º do regulamento do PDM, enquanto não for fixada a ZEP,
dispõem de uma zona geral de proteção de 50 m, contados a partir dos limites exteriores do
imóvel (Forte da Barra).

4.

ANÁLISE DO DOCUMENTO APA
(Procedimento de Classificação de Bens Imóveis - Classificação de interesse municipal - Conjunto
de imóveis de apoio à atividade portuária funcionando como oficinas e armazéns).

Nos termos do documento em apreciação, a APA vem justificar a importância dos edifícios imóveis, com
funções distintas, mas complementares (um servindo de oficinas e outro de armazém (edifício JARBA)).
Dá ênfase às características vernaculares da arquitetura no imóvel das oficinas. Relativamente a este,
salienta no seu interior “uma série de equipamentos de oficina, acionados por um sistema de correias de
transmissão em couro, movido a partir de um motor elétrico, bem como uma forja. Embora estes
equipamentos e sistema já não sejam utilizados, encontram-se ainda em pleno estado de uso, em muito
valorizando o espaço”.
Relativamente ao denominado armazém, também conhecido como o edifício da JARBA, destaca a
inscrição na sua fachada principal da sigla (que corresponde a “Junta Autónoma da Ria e Barra de
Aveiro”) e da data de 1938, período em que foi edificado, salientando alguns traços construtivos ao
estilo Art Déco. Refere ainda que “na década de 90 do século passado sofreu uma intervenção de
reabilitação, centrada essencialmente no seu interior, preservando as fachadas com a linguagem
arquitetónica inicial. Serviu como armazém de material e equipamentos de apoio à atividade do Porto e,
mais recentemente, como local de reserva de parte do Arquivo histórico-documental da instituição.”.
É feito um importante enquadramento histórico genérico da materialização do Porto de Aveiro e do
conjunto edificado do Forte da Barra, dando nota de que, para além do “significativo valor patrimonial
dos edifícios propostos para classificação de natureza tangível e material, existe uma imensa vertente
imaterial a eles associada.”.
Enfatizada a importância histórica da conformação do sítio, conclui que a “atual barra e Porto de Aveiro
possuem um legado patrimonial muito qualificado, que se configura nas vertentes material e imaterial. É a
oportunidade de manter vivo o legado desta realidade plurissecular e pluridisciplinar, reconhecendo o
valor patrimonial dos edifícios e espaços agora propostos a classificação, que reconhecemos ao propor
esta medida de salvaguarda patrimonial de um conjunto de valores culturais de elevado significado para o
município de Ílhavo.”.
O texto de suporte da proposta da APA termina referindo que “a classificação destes edifícios,
integrantes do parque edificado do Porto de Aveiro, erigidos nas primeiras décadas do século XX, mas
expressão de uma realidade preexistente (e podendo mesmo incorporar elementos mais antigos), não
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confina em si apenas o valor tangível e arquitetónico destes espaços destinados a cumprir funções, por
ventura entendidas como menores, mas fundamentais, da missão do Porto de Aveiro. Pelo contrário, o
reconhecimento do valor patrimonial destes edifícios e da História Longa que eles testemunham, permite
tecer estratégias de (re) conciliação com a evolução do nosso território e da forma que as comunidades
humanas o foram ocupando e conformando às suas necessidades. As oficinas e o armazém da então
JARBA são, pois, testemunho de uma história maior, mais complexa, mais completa do substrato
histórico-cultural do nosso município e da nossa região.”

5.

ANÁLISE TÉCNICA (DOPGU)

5.1.

Corroboramos o referido no documento de base entregue pela APA. Justifica-se, contudo, que se
analise e se adense de forma complementar a matéria justificativa apresentada pela APA. Ou
seja, o que passamos a referir não é apenas uma análise, mas serve também para dar corpo à
proposta de classificação em apreço.

5.2.

Antes de mais importa fazer-se o seguinte enquadramento:
5.2.1. O conjunto proposto para classificação situa-se em Área Portuária - área urbana do Forte
da Barra, nos termos do Plano Director Municipal (PDM) de Ílhavo (plano de ordenamento
do território incidente, em vigor).
5.2.2. Faz parte de um conjunto urbano mais alargado, com forte carga histórica, cultural e
simbólica para município de Ílhavo, neste incluindo-se o “Forte da Barra”.
5.2.3. Nos termos do artigo 18.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo o
Forte da Barra de Aveiro é um Imóvel de Interesse Público, classificado pelo Decreto n.º
735/74, de 21 de dezembro.
5.2.4. Os imóveis propostos para classificação encontram-se engobados pela Zona Especial de
Proteção (ZEP) (ainda sob a forma de proposta de 12-10-2016 da DRC do Centro). Por
isso, conforme previsto no artigo 19.º do regulamento do PDM, enquanto não for fixada a
ZEP, dispõem de uma zona geral de proteção de 50 m, contados a partir dos limites
exteriores do imóvel (Forte da Barra).

5.3.

Não temos elementos que nos permitam saber qual o uso futuro dos imóveis agora propostos
para classificação. Assim, importa referir o determinado no n.º 3 do artigo 19.º do regulamento do
PDM:
“Todos os projetos, obras e intervenções nos bens imóveis classificados ou em vias de
classificação, de interesse nacional, interesse público e interesse municipal, nas respetivas zonas
gerais de proteção e zonas especiais de proteção, ficam sujeitos ao regime legal vigente no âmbito
do património cultural.”

5.4.

O conjunto proposto para classificação situa-se em área adjacente ao perímetro do programa
REVIVE* – Forte da Barra. Tal facto não constitui objetivamente qualquer condicionamento legal.
*

(Concurso público lançado (em 3 de fevereiro de 2020.02.03 até 2020.05.04) para a concessão de exploração do Forte da

Barra de Aveiro, em Ílhavo, com vista à realização de obras, incluindo de infraestruturas, e posterior exploração para fins
turísticos como estabelecimento hoteleiro, alojamento local ou outro projeto de vocação turística, nos termos da legislação
em vigor. )

Nota: Mais adiante votaremos a referir o programa REVIVE, sob outra perspetiva.
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5.5.

A nossa contextualização:

O conjunto edificado que se pretende classificar integra-se num pequeno aglomerado urbano de
consolidação histórica estratificada. Na sua génese está seguramente o “Forte da Barra de Aveiro”
(também designado por “Castelo da Gafanha” ou “Forte Novo”).
“A fortaleza que protege a barra da Ria de
Aveiro foi edificada no século XVII, no período
pós-Restauração. Depois de 1640, a
necessidade de reforçar as fronteiras do reino
tornou-se uma prioridade na política da Coroa,
pelo que uma das primeiras medidas de D.
João IV foi a criação do Conselho de Guerra,
que supervisionou uma reestruturação da rede
de fortalezas fronteiriças. Na zona de Aveiro,
foi edificado um forte na ilha da Mó do Meio,
na Gafanha da Nazaré, que originalmente
apresentava uma planimetria abaluartada, da qual subsiste uma cortina entre dois baluartes. Em meados
do século XIX, a fortaleza perdia importância defensiva e estratégica, sendo desativada das suas funções
militares. Até aos finais da centúria ainda serviu de local de orientação para a entrada de barcos na Barra
da Aveiro, perdendo essa função em 1983 com a construção do Farol da Barra.
Catarina Oliveira, IPPAR/2006”
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73440/; Consulta em 09.04.2020)

Esta estrutura militar, de forte simbolismo histórico e arquitetónico para Município de Ílhavo, faz parte
integrante da memória coletiva. Há muito que deixou de exercer a sua missão de génese, encontrandose hoje desmerecido, mutilado e devoluto. Igual sorte tiveram as construções que se lhe encontram
adossadas e outras nas imediações que, para além de terem perdido o seu valor de uso se encontram
em estado muito degradado.
Não obstante o estado de conservação do edificado, é indubitável que se trata de um espaço urbano
peculiar, evidenciando-se na globalidade um conjunto arquitetónico harmonioso, enquadrado num
ambiente paisagístico bastante agradável.
Atento o alarmante estado de degenerescência da maioria dos edifícios na zona do Forte da Barra,
torna-se de capital importância a implementação de medidas objetivas de salvaguarda e valorização
deste apreciável património arquitetónico e
dos espaços de uso público adjacentes.
Em boa hora foi lançado o Concurso público
do programa REVIVE – Forte da Barra (em 3
de fevereiro de 2020.02.03, até 2020.05.04)
para a concessão de exploração do Forte da
Barra de Aveiro, em Ílhavo, com vista à
realização
de
obras,
incluindo
de
infraestruturas, e posterior exploração para fins
turísticos como estabelecimento hoteleiro,
alojamento local ou outro projeto de vocação
turística, nos termos da legislação em vigor.
O conjunto identificado como Edifício JARBA e oficinas (que agora se pretende classificar), situa-se em
área adjacente à área a afetar ao Projeto REVIVE. Por isso, consideramos oportuna a iniciativa da APA
em promover o presente processo de classificação. Tal, poderá ser o móbil para a regeneração e
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redefinição de usos, em função de novos paradigmas contemporâneos. A classificação do conjunto,
permitirá perpetuar parte dos valores intrínsecos da arquitetura, mas sobretudo do seu valor urbano.

Fazem parte do conjunto a classificar imóveis de apoio à atividade portuária funcionando como oficinas
e armazéns. Passamos a identificá-los e, sumariamente, a caracterizá-los:

(1) EDIFÍCIO DA JARBA
(Junta Autónoma da Ria e Barra de Aveiro),
denominado armazém.
É um edifício de 1938, construído para armazém
de material e equipamentos de apoio à atividade
do Porto e, por isso, apresenta-se exteriormente
como um volume arquitetónico monolítico.
Implanta-se
num
quarteirão
consolidado,
ressaltando as duas fachadas opostas iguais,
voltadas para os espaços de uso público. Gemina
a nascente com o edifício “Café Jardim”, este sem
qualquer interesse arquitetónico e ou estético,
embora
volumetricamente
se
considere
relativamente integrado. A fachada cega na
estrema poente, voltada para um terreno (hoje
livre de construções) regista exercícios estilísticos
simples de continuidade das fachadas principais,
marcando bem o sistema estrutural preconizado.

1 Edifício da JARBA
Fachada voltada para a “Rua do Café Jardim”

O edifício da JARBA é exercício estilístico de uma
época. Caracteriza-se pelas suas fachadas
desenhadas
ao
estilo
Art
Déco,
concomitantemente definido como movimento
moderno na arquitetura em Portugal. Essas
fachadas principais têm um desenho de simetria,
cuja composição é plasticamente interessante,
caracterizando-se pelo uso de formas geométricas
básicas, ornamentos e design abstrato, contudo
cenográfico. Os materiais usados para o efeito
são o betão (rebocado) saliente dos paramentos,
que marcam a horizontalidade e elemento em
2 Edifício da JARBA
Fachada Voltada para o Jardim da Capela N.S. dos Navegantes”
tijolo à vista que vincam a verticalidade, resultando
num jogo compositivo, que esvanece a volumetria do edifício. O portal, encimado por um vitral, marca a
fachada, denotando bem o uso associado. Nas fachadas a sigla JARBA e a data 1938 pontuam a
imagem que se tem do edifício. Os contrastes cromáticos são também características marcantes do
edifício. O amarelo ocre prevalece nos paramentos, o branco no embasamento, nos elementos
horizontais e orlas dos vãos das janelas, e como se disse o tijolo à vista nos elementos verticais, com
destaque para os cunhais.
Somos informados que na década de 90 do século XX este edifício foi objeto de uma intervenção de
fundo no seu interior, preservando o invólucro exterior na forma e linguagem de génese. O armazém foi
transformado, dividido em espaços reservados essencialmente a arquivo histórico-documental da APA.
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Em bom rigor, consideramos para efeitos da Classificação os seguintes valores que se exaltam deste
edifício:




Valor arquitetónico, revelado apenas pela imagem exterior, enquanto exemplar bastante interessante
da arquitetura modernista portuguesa, ao estilo Art Déco e, como tal, merecendo a salvaguarda e
valorização.
Valor urbanístico, revelado pela implantação,
volumetria, escala e integração ajustada no
núcleo urbano, enaltecendo-se a sua
importância marcante como referência no
contexto do sítio onde se insere, merecendo
que se perpetue.

Enquadramento urbano do conjunto
Enfiamento perspético com o farol do Forte da Barra

IMÓVEL DAS OFICINAS
É constituído por dois volumes geminados, hoje
ligados entre si. Importa distingui-los, pois foram
construídos em épocas diferentes e, por isso,
detêm importância história e simbólica diversa.
(2) O volume arquitetónico mais a poente, com
maior visibilidade e proximidade do Forte da Barra
é a construção mais antiga pertencente ao
conjunto que se pretende classificar. Foi
construído em data anterior a 1889, pois podemos Volume 2 e Volume 3

(Imóvel das oficinas)
Fachadas sul e poente

confirmar pelo registo cartográfico disponível.
(Ver imagem na próxima página, que representa
cronologicamente as construções através de cartas de 1889,
1936 e 2020)

Trata-se de uma construção vernacular de um só
piso, com alvenarias de adobe da região e pedra e
estrutura do telhado e em madeira, coberta com
telha. Muito provavelmente terá sofrido alterações
sistemáticas ao longo dos anos, observável
nomeadamente pelo tapamento e adição de vãos,
hoje observáveis. Não sabemos qual o seu uso de Volume 2 e Volume 3
(Imóvel das oficinas)
Fachadas norte e poente
génese. Pode verificar-se no sítio esta construção
tem na composição da alvenaria estrutural blocos de pedra, maioritariamente arenito vermelho,
conhecido por pedra ou grés de Eirol. Isto permite-nos pensar tratar-se de construção com relativa
importância, pois a pedra não abundava por estas paragens. Não seria, portanto, uma construção de
caracter precário, essas eram construídas essencialmente com materiais mais perecíveis,
essencialmente em madeira.
Atendendo às considerações afloradas no texto de enquadramento da APA, importa apreciar a
importância dada ao uso do grés de Eirol nesta construção, pois que, é aventada a hipótese de aí
poderem estar aplicados blocos provindos do desmonte da remota muralha de Aveiro.
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