
 

Designação do projeto | Recuperação e valorização do Forte da Lagarteira 
Código do projeto | MAR-04.03.01-FEAMP-0325 
Objetivo principal| Promover e valorizar os recursos diferenciadores do território 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Município de Caminha 

 

Data de aprovação | 22/07/2020 

Data de início | 02/01/2020 

Data de conclusão | 20/11/20222 

Custo total elegível | 141.175,03€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEAMP | 119.998,79€ 

Apoio financeiro público nacional/regional |21.176,24€ 

Objetivos | criação de um espaço que será uma Âncora Cultural no Concelho de Caminha e que 
irá preservar um monumento icónico da paisagem cultural de Vila Praia de Âncora, e terá como 
objetivos: 1. Recuperação da arquitetura original do monumento; devolvendo-o ao público na 
sua máxima originalidade; 2. Criar um espaço âncora para o desenvolvimento de um programa 
de dinamização que permitirá que o Forte da Lagarteira seja uma Âncora Cultural no Concelho 
de Caminha e a casa das suas tradições marítimas; 3. Potenciar a ligação afetiva da população 
de Vila Praia de Âncora com o seu património histórico e cultural, reforçando o seu sentimento 
de identidade; 4. Diversificar os recursos turísticos presentes em Vila Praia de Âncora, criando 
condições para contrariar o carácter sazonal da procura turística e promovendo a captação e 
fidelização de novos públicos; 5. Potenciar o património histórico, cultural como recurso 
turístico único e diferenciador da nossa identidade; 6. Criar um novo espaço de visita em Vila 
Praia de Âncora, contribuindo para a consolidação da oferta turística e cultural; 7. Dinamizar 
culturalmente do Concelho de Caminha. 

Atividades | 1. Serviços de Acompanhamento Arqueológico de todos os trabalhos desenvolvidos 
no Forte da Lagarteira. 2. Empreitada de reparação estrutural do Forte da Lagarteira e 
construção do edifício que albergará a receção e as duas primeiras áreas do circuito de visitação. 

Resultados esperados/atingidos | Este é um projeto que irá permitir criar um espaço de 
visitação único e inovador em todo o território do Alto Minho. Irá permitir devolver a 
originalidade ao monumento, tornando-o num documento vivo e num instrumento de trabalho 
para professores e educadores e, ao mesmo tempo, será um espaço cultural que pelas suas 
características polivalentes e pelas dinâmicas que o Município de Caminha irá criar, constituir-
se-á como uma verdadeira âncora cultural e numa “casa” das tradições culturais marítimas, no 
que é realmente único e diferente de qualquer outro local no Alto Minho. Pelas suas 
características únicas e pela sua renovada originalidade, constituir-se-á como o espaço a 
conhecer para todos aqueles que quiserem conhecer os Fortes construídos no século XVII e, daí 
também, o seu interesse para as comunidades escolares e universitárias. 


