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Regularização de caminho existente

Miradouro sobreelevado com guarda em plástico reciclado

Remoção da vegetação exótica infestante, mobilização de solo e sementeira de 
espécies autóctones

Recuperação da vegetação, mobilização de solo e sementeira de 
espécies autóctones

Interdição do caminho

Leitores de paisagem de acordo com o modelo do ICNB, portaria 257/2011, 12 de Julho

Sinaléctica

Placas sinalizadoras de risco

Delimitação com perfis em plástico reciclado

Passadiços sobreelevados em plásticos reciclado

Faixa de menor risco da arriba (distância igual a uma vez a altura da arriba)

Limite da crista da arriba

Faixa de maior risco da arriba (distância igual a metade da altura da arriba)



A posição privilegiada deste Cabo sobranceiro a 
grande área de mar utilizada por todo o tipo de 
navegação e, de onde já bem antes, os vigias 
observavam o horizonte perscrutando a aproximação 
dos perigosos piratas que impunemente atacavam 
as nossas costas, levou os homens da Marinha 
a pensar em ali colocar uma Ajuda à Navegação, 
sobretudo nocturna, que auxiliasse os navegadores 
a traçar rotas seguras para os seus navios que lhes 
permitissem passar safos dos perigos existentes 
nesta costa e, assim evitar os trágicos naufrágios já 
antes por aqui ocorridos. 
É da autoria do Hidrógrafo Pereira da Silva, ilustre 
Oficial de Marinha, o mais antigo projecto de 
construção de um farol naquele Cabo e data de 
1866. Logo em 1883 o Plano Geral de Alumiamento 
e Balizagem propunha para o Cabo Sardão um farol 
de 2ª ordem com um alcance luminoso de 24 milhas 
mas, só a Comissão de Faróis e Balizas, nomeada 
em 1902, propõe, logo em 1903, a colocação naquele 
cabo de um farol cujo orçamento, naquela data, já era 
então de 29000$00. Imagine-se!
Sabe-se que em 1912 outro Hidrógrafo Schult Xavier, 
Director dos Faróis e autor do Plano de Farolagem, 
Balizagem e de outra sinalização marítima da Costa 
Portuguesa, terá escolhido no local a posição exacta 
da Torre do Farol e dos edifícios anexos e, sabemos 
ainda, que neste mesmo ano, foram desembarcadas 
no Porto de Cuba, na margem sul do Rio Mira, pedras 
(cantarias) destinadas à sua construção, as quais 
ali chegaram por via marítima e fluvial e dali foram 
transportadas, nos meios então disponíveis, carretas 
puxadas por bois para o Cabo Sardão. A construção 
do farol ocorreu nos anos 1913 e 1914.
Inauguração
Em 15 de Abril de 1915, já construído, começa a 
funcionar, conforme foi antes previamente difundido 
no Aviso aos Navegantes nº 2, de 7 de Março do 
mesmo ano. Naquele Aviso foram divulgados aos 
navegadores a posição exacta do farol, lat. 37º 35´,8N, 
Long 8º 48´,9w, data de entrada em funcionamento e 
as características da sua luz Altura 17 metros, Altitude 
68 metros, Luz branca composta por três relâmpagos 
agrupados de 15 segundos, Alcance de 23 milhas 
ou 43 Kms. A abreviatura da Lista de Faróis das 

características desta nova luz era: Rlb (3) 15s 23M. 
Com pequenas alterações se chegou à actual situação 
e ainda hoje se verificam na sua luz os mesmos três 
relâmpagos agrupados. Como dizia nosso tio Manuel 
sempre um entendido nestas coisas do mar, mesmo 
sem ser marinheiro, quando, nos arredores de São 
Teotónio, avistávamos à noite os raios luminosos do 
Farol, visíveis na sua rotação sobre terra a grande 
distancia em pontos de maior cota: «Três ao mar e 
três à terra!» e de facto assim era e ainda hoje é.

Foi electrificado em 1950 (com um gerador) e mais 
tarde ligado à rede de distribuição eléctrica e é 
automatizado desde 1984. Hoje só e apenas algumas 
visitas de manutenção periódicas são necessárias, 
embora permanentemente vigiado por faroleiros. 
É completamente automatizado e possui sistemas 
alternativos para o caso de avarias. 
Este farol constitui uma excepção única em todos 
os faróis, das nossas costas do continente e ilhas 
e, até mesmo dos antigos territórios sob nossa 
administração e por nós construídos. Para um 
marinheiro o alçado principal de um farol é sempre 
aquele que ele avista de bordo do seu navio, para 
os arquitectos/construtores foi o lado de terra. Deste 
modo, estes construíram o farol desfasado de 
180ºisto é, com a torre do farol do lado oposto ao mar 
ou seja a nascente lado da aproximação por terra. 
Esta situação, dada a maior cota da torre em relação 
às edificações circundantes ou anexas, não retirou 
a operacionalidade ao farol que, sem dificuldade, 
transmite na noite aos marinheiros a sua mensagem 
luminosa.
Apoio Logístico
À época em que o farol ali foi construído os acessos 
ao Cabo Sardão eram feitos por estradas carreteiras 
e grandes eram os problemas dos faroleiros sem 
apoios logísticos, sem correio, comunicações, com 
os locais de aprovisionamento distantes, a cerca de 

20Kms e muitas as dificuldades e os maus caminhos 
sobretudo no Inverno. A pesca e o tratamento de 
pequenas hortas eram as grandes ocupações dos 
faroleiros durante o dia. 
Para aliviar o problema das comunicações, correio, e 
produtos de primeira necessidade houve um estafeta, 
contratado pela Marinha que, por 200$00 fazia 
dezasseis viagens por mês, a pé ou de burro, levando 
e trazendo o correio e certamente satisfazendo outras 
pequenas necessidades dos faroleiros. Funcionou 
esta estafeta, que por fim já ganhava 300$00, até aos 
anos 50, altura em que chegou a grande divulgação 
das bicicletas motorizadas e, já nos anos 60 foram 
para ali abertas as primeiras estradas de macadame 
que permitiram o fácil acesso de transportes 
automóveis. 
Chamar-se-ia Perpétua a última destas estafetas, 
afirmou-nos José M da Fataca. 
 A Falta de um Farol
Na noite de 8 para 9 de Novembro de 1913, naufragou 
o navio italiano Elbo, na Ponta dos Castelos a Sul da 
praia do Carvalhal, perdido na escuridão da noite. Só 
dois anos depois se acendeu a luz do Farol do Cabo 
Sardão. A sua luz podia, se já existisse, talvez, ter 
evitado aquele trágico naufrágio em que se perdeu 
o navio, a carga e a vida de onze marinheiros. 
(Naufrágio do Elbo em 8/11/1913)
Sem que possuamos qualquer informação escrita, 
temos contudo muitas descrições orais, auto 
confirmadas e convictas, que não temos dúvidas da 
existência de alguns outros naufrágios anteriores à 
inauguração do Farol na costa da Freguesia. 
Nota: Pode ser visitado todas as Quartas Feiras entre 
as 14 e as 17 horas
OBS. O Farolim de Milfontes foi inaugurado em1889 
para satisfação das necessidades de aproximação à 
barra do Mira pela navegação marítima-fluvial então, 
largamente, praticada no Rio Mira até Odemira.
FONTES: Faróis de Portugal do Comandante Aguilar, 
Revista da Armada de Julho de 2005,Obras do 
professor A M Quaresma, a tradição oral e local de 
pescadores, velhos moradores junto à costa e ainda 
outras pessoas ligadas ao mar.

 Por Soares Fernandes 
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LEVA-ME LONGE.

Adesão condicionada à subscrição de, pelo menos, 100 títulos de capital com o valor nominal de 5€. 
Estes títulos podem ser resgatados 3 anos após a sua subscrição, respeitado o previsto na versão 
em vigor do artigo 17º do DL 24/91, de 11 de Janeiro, republicado pelo DL 142/2009, de 16 de Junho. 
Consulte esta legislação e os estatutos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo junto da sua Agência.

Campanha válida até 10/07/2015

DESCUBRA TODAS AS VANTAGENS
• PRODUTOS EXCLUSIVOS 
• SOLUÇÕES DE CRÉDITO
• PREÇÁRIO DIFERENCIADO
•  ACESSO AO CLUBE A: VANTAGENS EM PRODUTOS CA 

E ATÉ 70% DE DESCONTO EM PARCEIROS
• DESCONTO ADICIONAL ATÉ 0,12€ 

NOS POSTOS PRIO ADERENTES

24 MAIO

31 MAIO


