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Turismo e Arquitectura: 
Caso de Aproveitamento do Forte 
São Joao Baptista em Machico

  Localizado na segunda maior cidade da Madeira, o 
Forte São João Baptista foi construído estrategica-
mente no alto de uma falésia. É uma construção forti-
ficada, datada de 1708, como atesta a inscrição no 
pórtico de entrada e é hoje um marco histórico da 
antiga Capitania de Machico, a primeira da Madeira. 
Esta estrutura, acolhe uma presença de 300 anos de 
narração e é testemunha de uma época importante 
da colonização portuguesa no arquipélago, tendo em 
conta o seu destaque como entreposto marítimo. O 
forte S. João baptista é conhecido por forte de De-
sembarcadouro, pois foi o local de desembarque dos 
descobridores portugueses na região. No seu interior 
é visível uma capela neogótica dedicada a S. João 
Baptista. Mais tarde todo o espaço fortificado é apro-
veitado para instalações hospitalares e posteriormen-
te como colónia de férias para crianças. 
 O desenvolvimento desta dissertação/projecto 
será dividido em duas partes. A primeira parte, con-
siste em realizar um estudo profundo da cidade de 
Machico designadamente ao seu contexto histórico e 
documental da cidade. Posteriormente irá ser reali-
zado um enquadramento teórico, através de uma pes-
quisa bibliográfica que permita adquirir conhecimen
tos sobre o estado do turismo na RAM juntamente 
com a evolução referida até os dias de hoje. Continu-
amente irá averiguar-se o impacto que o futuro 
“Resort” na freguesia do Caniçal, já em construção, 
terá na cidade de Machico em termos turísticos intro-
duzindo ainda campos avaliativos do projecto na ver-
tente da sustentabilidade e constituição de um pro
jecto “verde”. Para finalizar esta primeira parte, 
termina-se com um levantamento histórico profundo 
do Forte S. João Baptista apresentando ainda algumas 
plantas da sua construção de sua época.
Por fim, apresenta-se o projecto de reconstrução do 
forte, para restauração, café concerto e museu. Esta 
estrutura assegurará actividades turísticas, preser-
vando o contexto histórico e cultural do forte exis-
tente. Ainda se apresenta um estudo para a possível 
praia, zonas balnear, completando a reestruturação 
da marginal executada até os dias de hoje. 
 É neste contexto de renovação, que se insere esta 
dissertação/projecto, pois de toda a marginal resta 
apenas a renovação do forte na zona nascente da 
cidade terminando o culminar de toda a frente mar. 
 


