Freguesia de Barão de São Miguel

Barão de São Miguel é a única freguesia interior do município de Vila do Bispo, mas nem por
isso a de menor interesse. Se o seu nome tem algo de enigmático, a localidade existe, pelo
menos, desde o século XVI. Apesar de um passado aparentemente singelo, nem mesmo alguns
dos momentos mais importantes na vida portuguesa a deixaram à margem. Por exemplo, em
pleno período da Guerra Civil (1832-34), por aqui passou o célebre guerrilheiro algarvio,
partidário do Rei D. Miguel, José Joaquim Sousa Reis, mais conhecido por “Remexido”.
Assente num suave declive e envolvida numa típica paisagem rural (onde outrora se produziu
bom trigo, legumes, figos e esparto) cortada por uma ribeira, as suas
ruas escondem curiosas supresas em termos do seu trajecto, da
arquitectura de algumas casas e de alguns páteos e becos que dela
fazem parte e que merecem uma demorada visita.
O edifício mais notável é a sua Igreja Matriz, consagrada a São
Miguel, Arcanjo, e impõe-se no centro da localidade, pela sua
situação, pela brancura e pela singeleza da sua fachada, cercada por um pequeno adro e
rematada, a sul, por uma torre sineira, a que se pode subir pelo exterior. Foi construída,
provavelmente, no Século XVI, mas apresenta importantes valorizações de arte barroca, que
deram um aspecto de maior imponência à sua simplicidade.
Destacam-se, assim, o belo retábulo de talha setecentista, onde flores,
folhas de videira e colunas torcidas convivem com dois pequenos
anjos, emoldurando o elemento central do Altar-Mor: a imagem do
Padroeiro, São Miguel, com as suas vestes marciais e a sua típica
Balança – instrumento de avaliação comportamental das Almas, na
doutrina cristã/católica.
Na paisagem desta freguesia é, ainda, possível observarem-se alguns Fornos de Cal (perto do
troço da Estrada Nacional 125), que serviram, em tempos idos, a
Cidade de Lagos. No entanto, importa referir que os habitantes desta
antiga cidade barlaventina também receberam destas terras muita
lenha e carvão.
Recomendamos:
Visita à Igreja Matriz
Passeio pelas Ruas, Travessas, Becos e Páteos de Barão de São
Miguel
Visita ao Cemitério (próximo da localidade, na estrada que segue
para a EN 125) – com interessantes elementos arquitectónicos e a
sepultura/memorial do militar Joaquim António Conceição Silva, falecido em Angola, em 1966.

