
Ficha de Sítio 

Designação: Forte de Vera Cruz da Figueira 

Outras Designações: Forte da Figueira 

Distrito: Faro                                                                         Concelho: Vila do Bispo 

Freguesia:                                                                     Lugar: Figueira 

C.M.P. 1:25.000 folha n.º:                                         Altitude (m):30 

Coordenada X: 137209,533                                                             Coordenada Y:10837,937 

Alcance Visual:1000m 

Tipo de sítio *: Bateria 

Período cronológico *: Moderno 

Referências Bibliográficas: COUTINHO, Valdemar, Castelos, fortalezas e torres da região do 

Algarve, Faro, 1997; IDEM, Dinâmica defensiva da costa do Algarve. Do período islâmico ao 

século XVIII, Portimão, 2001; LOPES, João Baptista da Silva, Corografia (...) do reino do 

Algarve, Lisboa, 1841. 

Descrição do sítio (15 linhas): As suas ruínas situam-se no alto da falésia, possuía, além dos 

aquartelamentos, de duas Baterias (uma alta e uma baixa), onde estava assente a sua 

artilharia 

Proprietários: Público 

Classificação *: Homologação 

Decreto:  

Estado de conservação *: Destruído 

Utilização Actual: Não tem                                                                

Uso do solo *: Baldio 

Ameaças *: Erosão Eólica, Agentes Climáticos, Vegetação, Abandono                                                                                

Protecção/Vigilância *: Não tem 

Acessos: EN537. A c. de 490m da Figueira, no sentido para Salema, tomar caminho de terra 

batida à mão direita e prosseguir para S. por um dos vários trilhos existentes; o Forte 

localiza-se a Sul, a cerca de 1,400m. A partir da Praia da Figueira, acesso bastante difícil, pela 

arriba. 

 

 



Planta: Poligonal, com área de aquartelamento e área das 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. 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 encontrados 

Datas: de início: 02JUL2013              de fim: 02JUL2013              duração (em dias): 01 

Projecto de Investigação: Mestrado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




