
Forte da
Foz vai ter

um hotel

O Forte de São João Baptista da
Foz está a ser negociado com um
grupo espanhol para a instalação
de um hotel numa das zonas mais
nobres do Porto. O GRANDE POR-
TO apurou que a cadeia hotelei-
ra interessada no projecto é a Eu-
rostar, um grupo que conta com
cerca de 1500 unidades em todo
o mundo, regra geral de quatro e
cinco estrelas. Uma das grandes
vantagens do espaço prende-se
com a sua localização, sobrancei-
ro à barra do Douro, na freguesia
da Foz do Douro, e com vistas im-
ponentes sobre o rio e o Atlântico.
O Ministério da Defesa aposta as-
sim na rentabilização de espaços
dispersos e até tem em prepara-
ção um programa de Turismo Mi-
litar.Espanhóis da Eurostar no negócio
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O Forte de S.João
Baptista, na Foz

do Douro, está
na calha para

receber um hotel
da cadeia Eurostar.
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apurou que as

negociações entre o
grupo espanhol e as

Forças Armadas já

começaram
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O Forte de São João Baptis-
ta da Foz está a ser nego-
ciado com um grupo es-

panhol para a instalação de um
hotel numa das zonas mais no-
bres do Porto. O GRANDE POR-
TO apurou que a cadeia hotelei-
ra interessada no projecto é a Eu-

rostar, um grupo que conta com
cerca de 1500 unidades em todo
o mundo, regra geral de quatro e
cinco estrelas. Uma das grandes

vantagens do espaço prende-se
com a sua localização, sobrancei-
ro à barra do Douro, na freguesia
da Foz do Douro, e com vistas im-
ponentes sobre o rio e o Atlânti-
co.

O negócio está a ser articulado
com as Forças Armadas, via Mi-
nistério da Defesa, uma vez que
o espaço está actualmente sob

jurisdição militar. Mas esta não é
a única forma que o Estado pre-
vê rentabilizar os inúmeros espa-
ços militares que detém país fora.
Um programa de Turismo Militar
está também na forja, e uma fon-



te do Ministério da Defesa adian-
tou ao GRANDE PORTO que o ob-

jectivo passa por criar uma rede

que permita formatar uma oferta

que está dispersa, aproveitando
equipamentos de grande poten-
cial turístico.
Ministério da Defesa
aposta ainda num
Drograma dedicado
a promoção do

Turismo Militar
No caso do Forte de S. João da
Foz, a instituição militar vai um
pouco mais longe e cede o espa-
ço para a instalação de uma uni-
dade que se supõe de charme.
Iniciado no reinado de D. Sebas-

tião, em 1570, o Forte sofreu di-

versas alterações ao longo dos

séculos, até assumir a forma que
agora é conhecida. Teve papel de

destaque durante o cerco do Por-

to, no século XIX, durante as lutas
liberais, defendendo o desem-
barque de mantimentos para a
cidade. Chegou a ser utilizado co-
mo prisão política e, já no 'século
XX, foi residência da poetisa Flor-
bela Espanca, na altura mulher
de um dos oficiais da guarnição.
Actualmente é sede do Instituto
da Defesa Nacional.


