
O Forte de Santa Catarina 
está classificado com 

Interesse Público, desde 
1961, permanecendo como 

um dos mais importantes 
marcos da História da 

Figueira da Foz. 
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FORTE, FAROL 
E CAPELA DE SANTA CATARINA 

O Forte de Santa Catarina, para além da defesa da barra do Mondego, 
propósito que esteve na base da sua construção no século XVII, em 
conjunto com a Fortaleza de Buarcos e o Fortim de Palheiros, foi peça 
fundamental no sistema defensivo do porto e baía da Figueira da Foz e 
Buarcos. Implantado sobre os Rochedos de Santa Catarina,  apresenta 
um traçado triangular, com ângulos virados a norte, nascente e sul, com 
três cortinas, um meio baluarte e dois baluartes irregulares. 
O acesso ao recinto fortificado é efetuado por um portal, na cortina 
voltada a norte, que permite a passagem para o pátio interior onde se 
situa a Capela. Pela sua importância estratégica, o Forte foi tomado 
pelas tropas invasoras de Napoleão, comandadas por Junot, sendo 
recuperado a 27 de junho de 1808 por populares da região, sob o 
comando do académico Bernardo António Zagalo, numa ação que 
facilitou o desembarque das tropas aliadas - o exército do general inglês 
Arthur Wellesley - entre 1 e 3 de agosto desse mesmo ano. 

Após uma grande 
intervenção na envolvência 
do Forte, em 2013, o ano 
de 2016 fica marcado pela 
intervenção de restauro e 
requalificação de todo o 
conjunto arquitetónico, com 
projeto do arquiteto Ricardo 
Vieira de Melo.

Forte, Farol e Capela de 
Santa Catarina são 
atualmente visitáveis, 
com renovadas 
valências, num total 
respeito e valorização 
dos seus elementos 
originais.

Em 1832, durante as Guerras Liberais, afirmou a sua relevância na defesa do 
litoral, quando a sua artilharia, conjugada com a Fortaleza de Buarcos e Fortim de 
Palheiros, conseguiu neutralizar as forças inimigas. 
Nos finais do século XIX o Forte perde a sua função militar e defensiva mas, no 
baluarte do sinal, manteve-se em funcionamento o Farol, instalado em 1888 para 
auxílio à navegação e à entrada de embarcações na barra. Desativado em 1969, 
o farol entrou em rápido processo de degradação. Em 2002 foi recuperado e 
reconstruído e, em 2016, novamente restaurado. 128 anos depois, o Farol de 
Santa Catarina é um marco indissociável da imagem do forte e da cidade.
A Capela de Santa Catarina é anterior ao Forte em cerca de meio século. Com 
invocação a Santa Catarina de Ribamar, começou por ser uma pequena ermida 
sobre os rochedos que pertencia à Igreja de Santa Cruz de Redondos, anexa ao 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.  Em 1598 este mosteiro manda reedificar a 
capela ao mestre construtor Mateus Rodrigues. É uma pequena capela de planta 
centrada quadrangular, onde se destaca a sua cúpula de nervuras. Na verga da 
porta é ainda percetível parte de uma inscrição que identifica o Mosteiro de Santa 
Cruz e a data de construção. No século XVIII a capela foi também palco de outros 
atos não religiosos, como Tribunal da Inquisição, em 1645, e local de realização 
de escrituras públicas, durante o ano de 1733. No século XIX, foi alvo de uma obra 
que alterou e anulou alguns dos seus elementos primitivos. A recente intervenção 
de 2016 recuperou e colocou-os novamente a descoberto, designadamente o 
pavimento em pedra e o nicho do seu primeiro altar, em calcário.


