
Ficha de Sítio 

Designação: Forte de S. Luís de Almádena 

Outras Designações: Forte da Boca do Rio 

Distrito: Faro                                                                        Concelho: Vila do Bispo 

Freguesia:    Budens                                                                 Lugar: Boca do Rio 

C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 602                                      Altitude (m): 60 

Coordenada X: 140323,078                                                          Coordenada Y:11411,34 

Alcance Visual:1000 m 

Tipo de sítio *: Bateria 

Período cronológico *Moderno 

Referências Bibliográficas: LOPES, João Baptista da Silva, Corografia ou memória económica, 

estadística, e topográfica do reino do Algarve; 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: Fortaleza costeira. Planta poligonal, orientada no sentido Norte/Sul, 

cortina de muralhas, a fachada principal, antecedida de um fosso e baluartes poligonais nos 

ângulos, ao centro abre-se a porta que teria ponte levadiça. No interior restos de 

construções quadrangulares, abobadadas, encimadas por terraços, destinadas ao 

alojamento da guarnição e ao paiol.  

Proprietários: 

Classificação *: Imóvel de interesse público 

Decreto: Imóvel de interesse público 

Estado de conservação *: Mau 

Utilização Actual: Abandono                                                                 

Uso do solo *: Baldio 

Ameaças *: Agentes Climáticos, Vegetação, Vandalismo, Abandono 

  

                                                                                             

Protecção/Vigilância *: Não tem 



Acessos: EM 527 junto à Boca do rio (Monte do Forte) 

Planta: Poligonal, a fachada principal, onde subsiste a porta de armas, é antecedida de fosso, 

possuindo baluartes poligonais nos ângulos, no interior quartéis, ermida e baterias. 

 

 

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

para enchimento das cortinas do forte, existindo também blocos aparelhados para apoio da 

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

e 20 a 30 cm de largura, verificando-se alguns silhares maiores, para edificação dos 

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

assegurada através da sua espessura. A bateria é levantada sobre o nível do mar, com 

plataforma de lajedo 

Materiais de Artilharia: Não existem 

 

Tipo de trabalho *: A metodologia de trabalho definida, assentou pois no registo 

georreferenciado, bem como no registo fotográfico e caracterização sumária dos vestígios de 

superfície. 

 

Datas: de início:  01 JUL2013 de fim: 01 JUL2013   duração (em dias): 01 

Projecto de Investigação: Mestrado 

  

Objectivos: A caracterização dos vestígios de superfície e a delimitação das suas áreas de 

dispersão 
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