
Fortaleza de
Armação de Pera

A Vila de Armação de Pera, com 4867 habitantes 
(Censos de 2011), fica situada em plena foz da ribeira 
de Alcantarilha. A freguesia, uma das mais recentes do 
concelho de Silves, confronta a Norte com Alcanta-
rilha, a Oriente com Pera e a Ocidente com Porches 
(concelho de Lagoa) desenvolveu-se a partir de uma 
pequena comunidade piscatória.

A primeira referência escrita conhecida remonta 
a 1577 na obra “Corografia do reino do Algarve”, de 
Frei João de São José, que ao descrever a aldeia de 
Pera menciona «Pera é um lugar junto de Alcantarilha, 
não longe do mar. […]. Faz o mar defronte dela ua fer-
mosa praia da banda do sul, na qual está ua armação 
de atuns que se chama a armação de Pera.»

Como o próprio nome sugere, a origem de Arma-
ção de Pera prende-se com a existência de armações 
de pesca do atum perto da Baía de Pera, fixando-se 
aí, junto do mar, uma pequena comunidade de pes-
cadores, oriundos da povoação de Pera e Alcantarilha 
dedicando-se à “arte da faina”.

Devido à sua localização, junto à costa, a comuni-
dade piscatória de Armação de Pera, vivia em perma-
nente insegurança, uma vez que estavam expostos aos 
frequentes assaltos e desembarques dos piratas magre-
binos, vindos do Norte de África, que saqueavam as 
armações de pesca e as populações. 

Para uma melhor defesa do local e proteção dos 
habitantes era necessário dispor de uma fortaleza ou 
forte. É neste contexto que surge a Fortaleza de Ar-
mação de Pera ou Forte de Santo António da Pedra 
da Galé, como, também, era conhecido. 

Muito pouco se sabe acerca desta fortificação. Al-
guns autores defendem que foi edificado ao longo de 
três fases fundamentais. A primeira data apontada para 
a sua construção é a de 1571, remontando ao tempo 
de D. João III, em meados do século XVI, período du-
rante o qual se construíram muitas das fortalezas cos-
teiras do Algarve.

Outros autores defendem a tese de que durante o 
século XVII a família de apelido Galego, de origem an-
daluza e residentes na freguesia de Pera, que se nota-
bilizou na luta contra a pirataria que assolava a costa, 
será a responsável pela iniciativa da construção da for-
taleza com o propósito de proteger as suas armações. 

“Planta 2ª e total, onde se mostra toda a Baía de S. António de Pera 
com a armação de Pedra da Galé” (1774)

Planta da Fortaleza de Santo António de Pera “Mapa da 
Configuração de Todas as Praças, Fortalezas e Baterias do Reino 
do Algarve” desenhada pelo Tenente Coronel Eng.º José de Sande 
Vasconcelos (entre 1784 e 1790)



Na realidade a fortaleza, ou Forte de Santo António, 
foi governada no período compreendido entre 1660 
e 1723 por três gerações pertencentes a esta família 
Galego, avô, filho e neto, todos de nome João Galego.

Deste modo, a segunda fase apontada como a de 
construção da fortaleza data dos anos de 1660-1667, 
praticamente um século depois. A sustentar esta teoria 
encontra-se, na fachada Norte, um pórtico de arco de 
volta perfeita (que serve de entrada para a fortaleza), 
coroado pela Pedra de Armas, e por baixo do escudo 
real acha-se gravada a data de 1667, que, presumi-
velmente, indica a conclusão das obras de construção 
deste monumento.

A outra fase construtiva data das primeiras décadas 
do século XVIII, no reinado de D. João V, por volta de 
1720, altura em que foi erguida uma pequena capela 
no recinto fortificado, a Capela de Santo António, 
em evocação ao padroeiro do forte, também conheci-
da como Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, numa 
clara alusão à proteção das populações piscatórias. 

Esta capela é um modesto templo de nave única 
e planta retangular, sendo a fachada principal rasgada 
por um único vão que se compõe por um portal sim-
ples de verga reta. Apresenta cobertura de duas águas 
e um singelo campanário. Desprovida de rasgos de-
corativos assinaláveis a pequena igreja tem uma forte 
importância religiosa, não só para os efetivos militares 
da fortificação e seus familiares, como também para 
as populações envolventes, que aqui passaram a ver 
um símbolo de religiosidade e de proteção face aos 
perigos do mar.

O terramoto de 1 de novembro de 1755 provocou 
uma enorme devastação em Armação de Pera sobretu-
do devido ao maremoto que instigou enormes estragos 
na fortaleza, vindo a ser reconstruida prontamente. 
Como se pode ler nas Memórias Paroquiais de Alcan-
tarilha, quando o pároco referindo-se a Armação de 
Pera escreve “(…) na sobredita Armaçam se aruinou a 
Fortaleza com o mar, e com o ímpeto deste levou pello 
pé a Igreja de Santo Antonio sem ficar mais que humas 
poucas de pedras, como tambem sessenta e duas pes-
soas, que ô mar recolheo athe os lançar mortos; porem 
a fortaleza e Igreja se acha reparada, e melhor, e may 
forte do que antes” (IANTT (1758) Dicionário Geográ-
fico de Portugal, Freguesia de Alcantarilha, vol.1, rolo 
226, pp.579-584)

A Fortaleza de Armação de Pera é um imóvel 
de arquitetura militar, fortificação de estilo abalu-
artada, construída em alvenaria de pedra, argamassa 
de consolidação e reboco, sobre a falésia. A Sul, so-
bre a areia da praia, implanta-se um muro irregular, 
levemente facetado, que é a plataforma da artilharia, 
orientada ao mar, cuja configuração define uma pou-
co pronunciada estrela de cinco pontas.

“Memórias Paroquiais da freguesia de Alcantarilha” 
PT/TT/MPRQ/1/81_m0310



A edificação desta fortificação contribuiu não só 
para a segurança e proteção do povoado como condu-
ziu ao encorajamento da fixação da população na re-
gião, dando origem à povoação de Armação de Pera. 
Além da atividade piscatória, os armacenenses cedo 
se dedicaram à agricultura, como atividade comple-
mentar, com destaque para a produção de frutos secos. 

Atividades estas que potenciaram um aumento do 
poder económico dos seus habitantes e a consequente 
ascensão social.

Assim, ao abrigo da defesa proporcionada pelo 
forte, Armação de Pera deixa, a pouco e pouco, de ser 
um aglomerado de cabanas para se transformar numa 
aldeia de casas de alvenaria, com edificação de alguns 
chalés de bom gosto arquitetónico. 

Além desta designação, a Fortaleza e a aldeia ti-
veram vários nomes como Pêra de Baixo, Armação de 
Baixo, Pêra da Armação, Santo António da Pedra da 
Galé e Santo António de Pêra.

Em 1841, Armação de Pera surge já como um 
destino balnear “pois concorrem aqui muitas pessoas 
a tomar banhos de mar”.

A 10 de abril de 1933, pelo Decreto n.º22:430, a 
aldeia de Armação de Pera é desanexada da freguesia 
de Alcantarilha e elevada a sede de freguesia. Cin-
quenta e oito anos depois, a 16 de agosto de 1991, 
pela Lei n.º94/91, é promovida à categoria de vila.

Em 1923 dá-se a criação da Comissão de Iniciati-
va e Turismo de Armação de Pera, (mais tarde Junta de 
Turismo de Armação de Pera, a qual seria extinta em 
1970 com a criação da Região de Turismo do Algar-
ve) e com o turismo Armação de Pera beneficia de um 

“Colecção de Plantas das Fortalezas e 
Baterias do Algarve” (s/data)

“Planta do Forte de Armação de Pêra” João 
Ricardo Amado da Cunha, Cap. d’Inf.ª da 
Guarda Fiscal e José Fortunato de Castro, 
Capitão d’Eng.º (1897)

“Planta do Forte de Armação de Pera” – 
Museu Militar



desenvolvimento considerável, reconhecida como uma 
das melhores estâncias balneares do algarve, e a velha 
fortaleza torna-se ainda mais um símbolo da localidade.

O logradoiro público da Fortaleza, que consti-
tui um local de aprazimento público e um dos mi-
radouros mais concorridos e apreciados da mes-
ma praia, entre 20 de março de 1940 e 17 de julho 
de 1958 (data que passou para a Direção Geral da Fa-
zenda Pública) esteve ao cuidado do Comando Geral 
da Guarda Fiscal, sendo responsável pela sua guarda. 
Decorridos doze anos, em 1970, o mesmo Comando 
Geral volta a solicitar a jurisdição da parte livre da For-
taleza. Mais uma vez esta cedência foi-lhe concedida, 
servindo de posto à Guarda Fiscal o edifício retangular 
de um só piso, que se encontra no interior do recinto. 
Deste modo, cabia à Guarda Fiscal assegurar uma me-
lhor conservação do mesmo e do logradoiro público, 
evitando que o público o danifique e comunicando a 
quem de direito a necessidade de reparações urgentes. 

Em junho de 1973 a Câmara Municipal de Silves 
recebe o ofício n.º2511, datado de 1 de junho corren-
te, da Direção Geral dos Assuntos Culturais, do Minis-
tério da Educação Nacional, através do qual tomou 
conhecimento de que “foi determinada a classificação 
como imóvel de interesse público da Fortaleza de Ar-
mação de Pera”, pelo que a respetiva zona fica sujeita 
às disposições legais citadas no mesmo ofício.

No entanto, só em 1975 se iniciou o processo de 
“Constituição de servidão administrativa da Fortaleza 
de Armação de Pêra” para a sua classificação.

Em fevereiro de 1976 foi publicado no “Jornal do 
Algarve” o edital relativo à constituição de servidão 
administrativa da Fortaleza e decorridos mais de trinta 
dias não foram apresentadas quaisquer reclamações.

Contudo só em junho de 1977, sendo presidente 
da Câmara Municipal de Silves o Dr. Rui Hernâni de 
Castro e Silva de Morais, é publicado o edital relativo 
à publicação da determinação de interesse público da 
Fortaleza de Armação de Pera e, mais uma vez, de-
corridos trinta dias não foram apresentadas quaisquer 
reclamações.



Por fim a Fortaleza de Armação de Pera é clas-
sificada como imóvel de interesse público, pelo 
Decreto nº95/78 de 12 de setembro de 1978, pu-
blicado em Diário da República n.º210, I Série. En-
quanto imóvel classificado beneficia automaticamente 
de uma zona especial de proteção de 50 metros, con-
tados a partir dos seus limites exteriores.

A Fortaleza de Armação, construída à beira mar, 
sobre o areal da praia, para defesa da costa, é um imó-
vel de grande importância para a história de Armação 
de Pera e símbolo desta vila, que nasceu à volta da 
mesma. Na verdade ela constitui o núcleo genético 
do aglomerado urbano, e é nos nossos dias um dos 
miradouros mais concorridos e apreciados do litoral 
algarvio. 

“Planta com o limite do Imóvel Classificado e Limite da Zona de 
Proteção” – GAT de Silves
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