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Eixo 4 - Reforçar a competitividade do território

P.I. 6.3 -  Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural

Custo Total do Investimento  3.156.427 €

Despesa Total elegivel: 2.831.464 €

Comparticipação Fundo:( 37%): 1.047.642 €

Realização 68%      Data de Início 17/11/2015 (PTE)       Data de Fim 31/12/2022

Entidade Executora Direção Regional de Cultura do Algarve

Localização
(Lugar/Freg./Conc.)

Sagres, Vila do Bispo

Descrição da Operação

A presente operação refere-se à criação de um equipamento multimédia dedicado aos 

Descobrimentos Portugueses instalado no espaço da Fortaleza de Sagres,  num edifcio já 

existente que foi reabilitado para o efeito. 

Este Centro Expositivo alusivo aos Descobrimentos Portugueses, ajudará a compreender o 

significado histórico deste monumento, contribuirá para o alargamento da oferta cultural, 

turística e de lazer da Região e do País.

A operação contempla 3 grandes componentes:

Reabilitação do Edifício (Corpo A) construído nos anos 90 - reabilitação de edifício em mau 

estado de conservação, com substituição da cobertura, reparação dos revestimentos 

interiores e exteriores, e demais trabalhos para adaptação dos espaços aos novos usos e 

funções;

Museografia e instalação do Centro Expositivo - montagem de conteúdos expositivos, que 

irão potenciar o entendimento do sitio por parte de quem 

o visita, nas vertentes histórica e geográfica e na sua ligação ao património e ao potencial 

turístico da região

Ações de divulgação - realização de um evento âncora e de várias ações na área da 

comunicação e do marketing

Resultados a Alcançar

Esta  operação encontra-se prevista no Mapeamento dos equipamentos culturais e enquadra-

se no objetivo da PI 6.3 "Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando 

o Algarve como destino turístico de excelência". 

Trata-se de um equipamento estruturante que contribuirá para reforçar a qualidade da 

oferta turística regional e para o aumento do número de visitantes deste monumento 

nacional classificado, que neste momento já é o mais visitado a sul do Tejo. 

A operação pretende

     . Transformar a Fortaleza de Sagres num pólo cultural de referência; 

     . Contribuir de forma significativa para o alargamento da oferta cultural, turística e de 

lazer da região;

A concretização deste projeto permitirá aos cidadãos do Algarve e aos seus visitantes o 

acesso a um produto cultural de excelência contribuindo ainda para o reforço da identidade 

nacional e regional, permitindo aumentar a auto-estima e o conhecimento sobre a nossa 

História.

Eixo / Prioridade de 

Investimento

Investimento Previsto
(Valores aprovados)

Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses


