Forte da Ponta da Bandeira
SOBRE
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Fora da velha cidade amuralhada está a Fortaleza de Nossa Senhora da Penha de França, vulgarmente conhecida
por Forte da Ponta da Bandeira e por Forte do Pau da Bandeira. Construída nos finais do século XVII, funcionou como
fortaleza defensiva de Lagos.
A entrada faz-se por uma ponte levadiça sobre um fosso. Sendo um dos últimos pontos defensivos de Lagos a ser
construído, é dos melhores e mais bem conservados exemplares.
Esta fortificação possui no seu interior uma capela com invocação a Santa Bárbara e um conjunto de azulejos de
finais do século XVIII. Restaurada nos anos 60 constitui um autêntico ex-libris das fortificações marítimas da antiga
Praça de Guerra em Lagos.
Hoje, este espaço é utilizado para as celebrações de uma das festas mais tradicionais de Lagos: o Banho 29.
Considerado como purificador, em tempos idos a população do concelho deslocava-se como podia para tomar banho
de mar à meia-noite no dia 29 de Agosto. A tradição continua, embora alargada com espectáculos de música ao vivo
e comidas típicas da região.
No interior do Forte, os compartimentos são actualmente utilizados para exposições de arte, e um pequeno
restaurante convida a reviver o ambiente do passado.
O Forte oferece uma paisagem magnífica sobre a cidade e o mar.
Contactos
Cais da Solaria 8600-645 Lagos
+351 282 761 410
Telefone:
Caraterísticas e Serviços
Visitas guiadas

Horários
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9h30-12h30 / 14h00-17h00; Encerra: Segunda Feira

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
Informação acessível
Painéis informativos
Competências de atendimento
Incapacidade motora
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade motora
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