
Ficha de Sítio 

Designação: Forte de Nossa Senhora da Guia da Baleeira 

Outras Designações: Forte da Baleeira 

Distrito: Faro                                                                         Concelho: Vila do Bispo 

Freguesia: Sagres                                                                    Lugar: Baleeira 

C.M.P. 1:25.000 folha n.º:                                         Altitude (m):20 

Coordenada X: 129220,842                                                             Coordenada Y:5037,93 

Alcance Visual:500 

Tipo de sítio *:Bateria 

Período cronológico *Moderno 

Referências Bibliográficas: Almeida, General João de - Roteiro dos Monumentos Militares 

Portugueses Publicação Subsidiada pelo Instituto de Alta Cultura-Edição de Autor- Lisboa-

1945-1947.  Tomo III; Corrêa, Fernando Cecílio Calapez, A cidade e o termo de Lagos no 

período dos reis Filipes, Centro de Estudos Gil Eanes, Lagos, 1994; Callixto, Carlos Pereira, 

História das Fortificações Marítimas da Praça de Guerra de Lagos, Camara Municipal de 

Lagos, 1992 

Descrição do sítio: Exactamente sobre o porto de pesca de Sagres parte dele já foi 

derrubado, aquando das obras de ampliação do porto da Baleeira, corre o risco de 

desaparecer por completo, vítima das erosões naturais e das acções humanas, é uma 

fortificação de planta triangular abaluartada, totalmente muralhada, continha no seu 

interior habitações da guarnição e uma ermida. Apresentava ainda uma plataforma a oeste, 

separada do recinto fortificado, o estado de ruina é grande, subsistindo apenas os arranques 

de parte da muralha e de um baluarte, das habitações e a arcaria de alvenaria da porta de 

armas da fortificação  

Proprietários: Privado 

Classificação *: Procedimento caducado - sem protecção legal 

Decreto: Procedimento caducado nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, DR, 

1.ª série, N.º 206, de 23-10-2009, alterado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, DR, 1.ª série, N.º 

251, de 28-12-2012  

Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro de 2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 

1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma)  

Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de 

Dezembro 

Estado de conservação *: Destruído 



Utilização Actual: Não tem                                                               

Uso do solo *:Baldio 

Ameaças *: Abandono, Agentes Climáticos, Vegetação                                                                                             

Protecção/Vigilância *:Não tem 

Acessos: Na estrada de acesso ao porto de pesca, há um caminho de terra batida que 

termina na fortificação 

Planta: Triangular 

 

Técnica de Construção: Blocos, não aparelhados, envolvidos por argamassa do tipo arenoso, 

para enchimento das cortinas do forte, existindo também blocos aparelhados, alvenaria de 

pedra e silharia, na sua maioria com cerca 30 a 40 cm de comprimento e 20 a 30 cm de 

largura. Os materiais são porosos e a capacidade de resistência e de protecção seria 

assegurada através da sua espessura 

Materiais de Artilharia: Não tem 

 

Datas: de início: 12AGO2013         de fim:  12AGO2013          duração (em dias):01  

Projecto de Investigação: Mestrado 

  

 

 

 

 

 

 

 




