
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     
Patrimónios Emersos e Submersos - do Local ao Global  

MAR20-04-80S3-FEAMP-
000586 

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
Esposende – União Freguesias Esposende, Marinhas e Gandra 

     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
Município de Esposende 

     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
16-08-2021  01-03-2021  31-03-2022 

     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  
APOIO FINANCEIRO DO 
FEAMP 

 
APOIO FINANCEIRO   
PÚBLICO NAC./REG.* 

     
58.797,78 €  37.127,20 €  6.551,85 € 

    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     
 
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados / Atingidos: 
 
O projeto “Patrimónios Emersos e Submersos - do Local ao Global” tem por missão a 
criação de um espaço que será um Farol Cultural no município de Esposende, preservando 
um monumento icónico da paisagem de Esposende, tendo como objetivos específicos: 
1. Permitir a fruição comunitária de um imóvel costeiro classificado, atualmente devoluto; 
2. Potenciar a ligação afetiva da população com o seu património histórico-cultural, 
fortalecendo o seu sentimento de identidade e pertença; 
3. Disponibilizar um novo espaço que contribuirá para a consolidação da oferta turística e 
cultural em Esposende; 
4. Diversificar os recursos turísticos disponíveis no concelho de Esposende, reforçando a 
dinâmica estratégica para o Turismo, concorrendo para o combate à sazonalidade da 
procura turística e para a captação e fidelização de públicos; 
5. Potenciar o património cultural subaquático e costeiro associado, como recurso turístico 
único e diferenciador da nossa identidade; 
6. Consolidar o património comum transnacional através do património subaquático, como 
reflexo da identidade comum; 
7. (In)formar agentes locais e visitantes da rica herança da costa, contribuindo para e 
visando um comportamento responsável; 
8. Promover a compreensão pública da investigação científica, reforçando e expandindo a 
implementação de um conjunto de ações de divulgação da investigação desenvolvida em 



torno da Arqueologia Subaquática em geral e do Naufrágio Quinhentista de Belinho1, em 
particular; 
9. Desenvolver a política de divulgação e educação sobre o património cultural subaquático, 
abrangendo uma diversidade de públicos, desde o âmbito local, nacional e internacional, 
passando pela comunidade de profissionais e especialistas até à sensibilização e divulgação 
junto da comunidade em geral. 
 
O projeto está estruturado em duas componentes:  
 

I. Reparação estrutural de dois dos edifícios de um conjunto de quatro outrora 
destinados a serviços de apoio ao Farol, criados no séc. XX e instalados na área do 
Forte de S. João Batista, permitindo o usufruto do espaço pelos cidadãos. O Forte S. 
João Baptista é um património icónico de referência e reúne os atributos ideais para 
rececionar uma exposição dedicada ao Património Cultural Marítimo.  
 
II. Realização da exposição “Patrimónios Emersos e Submersos – Do Local do 
Global”, a qual se insere no contexto das “Comemorações dos 500 anos da Viagem 
de Circum-navegação de Fernão de Magalhães”, acontecimento de caráter mundial 
e ao qual o Município de Esposende se associou. Pretende-se dar relevo e divulgar 
Arqueologia Subaquática, partindo do Naufrágio Quinhentista de Belinho, achado 
enquadrado na temática das celebrações e que tem revelado um espólio único e 
significativo a nível nacional e mundial. 

 

 

 


