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RUÍNAS DA FORTALEZA DE SÃO FILIPE – FUNCHAL: QUE FUTURO? 

Mandada construir por D. Sebastião em 1572, na sequência do 

ataque dos corsários franceses ao Funchal, a Fortaleza de São Filipe 

(Fortaleza Nova, da Praça ou do Pelourinho) estava concluída dez 

anos depois. 

Foi demolida em 1906, sendo ali erguida a Fábrica de São Filipe, 

estabelecimento de moagem e, posteriormente, de açúcar e álcool. 

Gaspar Frutuoso (1522-1591) ao descrever o Funchal, por volta de 

1584, afirmou no Livro Segundo das Saudades da Terra: 

Está a cidade amurada, da ribeira de Nossa Senhora do 

Calhau, junto da qual está uma fortaleza nova, até à 

fortaleza velha, onde tem o capitão sua morada […]. 

No ano de 1688, 25 artilheiros e um cabo constituíam a guarnição 

desta fortaleza, que contava com 13 peças de artilharia. 

Em 1817, na Descrição de Paulo Dias de Almeida (c. 1778-1832), o 

Forte de São Filipe foi assim retratado: 

Colocado entre as duas Ribeiras de João Gomes e de Santa 

Luzia, as quais lhe servem de fosso, está em boa posição, 

mas muito acanhado, porém com proporções de ser 

melhorado conforme o projecto da mesma planta. As 

muralhas das ribeiras servem para sobre elas se formarem 

as ameias. 

No decurso das obras de união das fozes das ribeiras de João Gomes 

e de Santa Luzia, foram descobertas, em Abril de 2013, as fundações 

da antiga fortaleza e uma cisterna, dando lugar a trabalhos 

arqueológicos. 

Recorde-se que nos finais da década de 80 do século XX, por ocasião 

das obras do parque de estacionamento subterrâneo e da Praça da 

Autonomia, numa intervenção de emergência, procedeu-se a uma 

prospecção arqueológica, tendo sido encontradas algumas das 

estruturas do antigo forte, bem como cerâmica do século XVII, mas 

tudo foi então considerado «sem especial interesse». 

Importa, por conseguinte, preservar agora as ruínas e os achados. 
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Descrição da Ilha da Madeira… em 1817, por Paulo Dias de Almeida, sargento-mor 

do Real Corpo de Engenheiros (Rui Carita: 1982). 
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Forte de São Filipe, c. 1880. Foto: Photograhia-Museu Vicentes. 
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Foto: © AFGG, 12-05-2013. 
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