À Descoberta do Ambiente

Um Ambiente Especial…
São cada vez mais as pessoas que procuram ambientes tranquilos, após períodos laborais difíceis… pessoas que procuram cenários ideais para se desenharem e pintarem paisagens, para se
ler um bom livro e, sobretudo… relaxar, com o cheiro agradável da vegetação, ou ao som do
constante movimento das ondas do mar.
Com características muito próprias, o Município de Vila do Bispo encontra-se situado numa
zona de clima mediterrânico sub-húmido, determinado pela proximidade do mar e ventos
marítimos, com um Inverno suave e Verão fresco, acompanhado por uma pequena oscilação
da temperatura ao longo do ano (a temperatura média anual ronda os 16ºC).
A humidade do ar é elevada, mesmo durante o Verão, sendo frequentes os nevoeiros e neblinas, que nos transportam a antigas histórias, lendas e mitos desta deslumbrante zona do
Algarve.
A precipitação anual é geralmente baixa, predominando as chuvas fracas e prolongadas sendo
a média anual de 438mm.
São dominantes os ventos de Norte, a chamada “nortada” e Noroeste, sendo Julho e Agosto os
meses mais afectados por eles afectados.
Analisemos, agora, melhor as características do território costeiro.

Uma Costa Especial…
Se, na chamada Costa Norte, voltada a Ocidente, o mar apresenta uma ondulação mais elevada e bravia, que se desfaz em amplos areais e em escarpadas falésias, ou em rochas ilhadas,
onde, por vezes é possível observarem-se marisqueiros, que lutam bravamente com as ondas,
para extraírem os afamados percebes (ou perceves) de rochedos de difícil acesso, o cenário é
totalmente diferente na chamada Costa Sul, ou Meridional, que se apresenta com águas mais
tranquilas, cristalinas e com areais acolhedores, abrigados entre elegantes falésias. Aqui, as
águas apenas se tornam revoltas quando acontece o chamado Sueste, formado por uma frente
de ventos quentes, proveniente de Leste.
No fundo destas águas, estejam elas tranquilas, ou agitadas, repousam alguns testemunhos
do passado: âncoras, canhões, aviões, navios de vários tipos e de várias épocas aqui repousam.
O mais famoso dentre eles é o do navio-almirante de uma esquadra francesa – L’Océan, navio
armado com 80 bocas-de-fogo) – que se afundou, perto da Praia da Salema, numa tarde do
longínquo ano de 1759.
A pureza e a limpidez das águas do mar é de tal ordem que, além de ser possível ver o seu fundo
a partir de falésias de grande altura é, igualmente, fácil de observarem diversas espécies de
animais marinhos, como o roaz-corvineiro, o golfinho-riscado e o golfinho-comum. A Orca e a
Baleia-anã, são, também, visitantes regulares nesta costa, durante as suas migrações.

Praias que fazem a Diferença…
Para os amantes de cenários idílicos, Vila do Bispo tem diversas praias que podem fazer as
suas delícias. Não é difícil encontrar nelas uma tranquilidade que impressiona, algumas ruínas históricas de velhas fortalezas e baterias de artilharia, embarcações e apetrechos de pesca
tradicionais e, especialmente, uma paisagem luxuriante, com águas e areias límpidas, rochedos imponentes e com uma elegância interessante, que dão um sentimento de acolhimento
a quem as frequenta.
Entre elas, destacamos, as que têm melhores acessibilidades e estruturas diversas de apoio
(como restaurantes, cafés, nadadores salvadores, entre outros serviços – dado que algumas se
encontram “aos pés” de localidades) e outras, mais isoladas, tranquilas e não menos interessantes, em termos de enquadramento paisagístico
Entre as mais conhecidas, destacamos, na Costa Norte, as da Cordoama e Castelejo (na zona
de Vila do Bispo); do Beliche, do Tonel, da Mareta, do Martinhal (entre o Cabo de São Vicente
e a Vila de Sagres); da Ingrina e do Zavial (na zona da Raposeira) e Salema e Burgau (na zona
de Budens). Entre as restantes, destacam-se as praias da Murração e da Barriga (Vila do Bispo);
Ponta Ruiva e Telheiro (Sagres, na Costa Ocidental); a do Barranco (Raposeira); as das Furnas,
da Figueira, da Boca do Rio e Cabanas Velhas (Budens).
As praias mais frequentadas são, precisamente, as dos principais núcleos turísticos do Concelho, como as situadas na zona de Sagres e as da Salema e de Burgau (na Freguesia de Budens)
e as de Vila do Bispo. Por isso, se puder visite-as e aproveite tudo que elas lhe oferecem… verá
que, certamente, não se irá arrepender!

Pontos de Lazer
Em Vila do Bispo, o visitante encontrará praias mais vocacionadas para uma traquilidade e
actividades lúdicas de cariz familiar, como acontece nos casos do Castelejo, Mareta, Martinhal,
Ingrina, Zavial, Salema e Burgau, por exemplo.
No entanto, algumas das praias do Concelho já adquiriram renome internacional devido aos
despórtos náuticos que nelas são praticados. As praias da Cordoama, Ponta Ruiva, Tonel e
Zavial são procuradas pelos amantes do Surf e do Bodyboard; no caso da praia do Martinhal, a
sua ampla baía e exposição ao vento são favoráveis à prática do Windsurf.
Por outro lado, a riqueza faunística, florística e patrimonial do fundo marinho deste extraordinário troço da nossa costa, é convidativa à prática do mergulho.
Desde que tome as devidas precauções de segurança, recomedamos, igualmente, uma visita
aos troços mais elevados da costa do nosso Concelho, como o Miradouro do Castelejo (Vila
do Bispo), ou as elevações de terreno sobrenceiras à Praia da Boca do Rio, que constituem
autênticos e esplendorosos miradouros naturais, de onde se poderá constatar, não apenas a
cristalinidade das águas mrítimas, com tonalidades cromáticas, entre o azul e o verde, bem
como poderá ter a felicidade de observar alguns cardumes de várias espécies piscícolas, num
seu vai-vém constante.
Já agora, aqui fica mais uma sugestão... se puder, demore-se na Ponta de Sagres, onde poderá
ter a fantástica ocasião de ver, de um lado, um mar alteroso, de vagas largas e ondulação elevada (a Poente), em contraste com um mar “chão”, do lado oposto, ou seja, na Enseada da
Mareta.

Experimente a Qualidade…
Em tempos recentes, nove praias do concelho de Vila do Bispo foram galardoadas com o prestigiado símbolo de qualidade que é a famosa Bandeira Azul. Entre as praias que foram distinguidas temos os nomes das de Burgau, Cabanas Velhas, Salema, Zavial, Ingrina, Martinhal,
Mareta, Castelejo e Cordoama, ou seja, a areais que pertencem quer à nossa costa meridional,
quer à zona costeira voltada a ocidente.
A Praia da Salema foi, também, distinguida com a categoria de Praia Acessível pelas condições
existentes, bem como pelo interesse em receber visitantes com mobilidade condicionada.
Em resumo, galardoadas, ou não, as diversas praias de Vila do Bispo são merecedoras de uma
visita, demorada, pelas suas qualidades paisagísticas, pureza das águas e ambiente tranquilo,
onde os momentos de lazer de uma vida terrena podem ganhar uma dimensão absolutamente
fantástica.
Não perca o seu tempo em praias urbanas e superlotadas…. experimente praias onde pode,
verdadeiramente… descansar e gozar uma merecidas férias, desfrutar dos sabores de uma gastronomia deliciosa e saudável… venha… visite-nos!
O convite está feito! Ficamos à sua espera!
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