À Descoberta do Culto

Um Espaço Sagrado
Desde a ocupação levada a cabo pelos seus primeiros habitantes (durante a época pré-histórica) que este território começou a adquirir um carácter que o marcou para sempre: o de espaço sagrado. Foi local de celebração da vida, da fertilidade (do homem e do seu espaço), do
universo e da morte. A testemunhá-lo estão inúmeros monumentos (menires), cuja construção
pode recuar ao IV-III milénios a. C. Podem ser encontrados isolados, em conjuntos (com a
designação de cromeleques), ou alinhados, quase sempre em pontos destacados da paisagem.
Neste Concelho são dois os grandes núcleos que podemos encontrar. O primeiro situa-se perto da sede de Concelho, no Monte dos Amantes/Pedra Escorregadia (neste caso foi associada,
mais tardiamente, uma estrutura funerária de câmara circular) e pode aceder-se ele através da
antiga estrada nacional 125; o outro, a sul da localidade da Raposeira (seguindo-se na direcção
da Praia da Ingrina) é o de Milrei/Padrão.
Interessante é, sem dúvida, o facto de autores Gregos e Romanos, como Avieno, Éforo, Artemidoro e Estrabão, por exemplo, referirem, nas suas obras, não apenas indícios de uma continuidade dessa mesma sacralidade do Cabo de São Vicente e da zona envolvente, mas, ainda,
acrescentarem detalhes sobre uma provável utilização dos antigos menires em rituais religiosos
do seu tempo, bem como sobre o facto deste ser um local interdito aos mortais, um local de
reunião de deuses e onde o mergulho diário do astro-rei no oceano constituía uma poderosa
manifestação, onde a sacralidade e a natureza se misturavam de uma forma fantástica.
“…há grupos de três ou quatro pedras em muitos sítios que são voltadas pelos visitantes e mudadas
de lugar segundo um costume indígena, depois de haverem feito libações em cima.”
(Artemidoro, geógrafo grego que visitou esta região – Século I a.C.)
Contudo, a sacralidade deste extremo do mundo, então, conhecido, não desapareceu nestes
tempos da Antiguidade Clássica. Uma personalidade concreta, da Igreja Cristã contribuiu decisivamente para que essa continuidade permanecesse pelos séculos e alterasse para sempre,
não só a fisionomia do local, mas, igualmente, a sua História.

O Culto Vicentino
Nascido em Saragoça, um homem, de nome Vicente, desde cedo manifestou grande interesse
pela Igreja Cristã, vindo a tornar-se diácono e pregador, numa época em que Roma dominava, ainda, o Mundo. No seu ministério espiritual, Vicente revelou-se um fiel colaborador do
Bispo daquela cidade, de nome Valério. Porém, o curso das suas vidas sofreu uma alteração
tremenda e irreversível. Nos inícios do ano de 303 d.C, foram emitidos vários éditos imperiais
que originaram uma feroz perseguição à Igreja e aos seus membros. Era, então, Imperador,
Diocleciano, sendo a cidade de Valência governada por Daciano. Este, no seguimento das
determinações imperiais, ordenou a prisão do Bispo Valério e do Diácono Vicente, corria o
ano de 304. Depois de ter sofrido torturas horríveis, Vicente morreu, sem renunciar à sua fé,
tornando-se um Mártir da Igreja. O seu corpo terá sido abandonado num ermo para ser devorado pelos animais, mas foi guardado por um grande Corvo vigilante. Após outras tentativas,
frustradas, para se livrarem do cadáver, este acabou por ser sepultado e, mais tarde, trasladado
para a Basílica de Valência.
Com a invasão muçulmana da Península Ibérica, a partir do ano de 711, um grupo de Cristãos
terá trasladado, em 779, os restos mortais do Mártir para um lugar seguro: o extremo sudoeste
da Península, o antigo Promontório Sagrado. Aqui terão edificado um pequeno templo, onde
os depositaram, bem como uma modesta povoação. Terá, assim, nascido aquela que, no Século XII, o geógrafo muçulmano Al-Idrisi chamou de Igreja do Corvo e que situou “…sobre o
Oceano”.
Remontam, portanto, aos tempos da medievalidade as origens de um importante local de
culto cristão, que sobreviveu à tolerância e às perseguições, sob o domínio islâmico, e que
deu origem à designação do local que todos, hoje, conhecemos: Cabo de São Vicente. E, ainda
que os restos mortais do Santo Mártir Vicente tenham sido trasladados para Lisboa, após a
conquista da cidade pelo primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques, a memória desse
homem que morreu pela sua fé em Cristo, permaneceu bem viva em todo este território, durante séculos. No local continuou a existir uma Ermida a ele consagrada, até aos inícios do Século XVI, quando o Bispo de Silves, D. Fernando Coutinho, mandou edificar um Mosteiro para

acolher os peregrinos que acorriam ao local, o qual dispunha de uma torre, que era iluminada
pelo fogo, durante a noite, para assinalar a presença de terra aos navegantes. Esta estrutura
religiosa, gerida por frades Franciscanos, funcionou, como tal, até 1834, ano em que o governo
liberal decretou a extinção das Ordens Religiosas, masculinas, no território português. Poucos
anos mais tarde, em 1846, o velho Convento de São Vicente do Cabo foi adaptado à função de
Farol (que mantém ainda nos nossos dias).
Ao culto vicentino estiveram, ainda, associados outros locais do actual Concelho de Vila do
Bispo, como o Vale Santo (nas imediações do Cabo de São Vicente) e a Capela de Santo António (no Monte de Santo António, perto de Vila do Bispo). Estes locais funcionaram como
pontos de apoio, certamente, material e espiritual aos peregrinos, onde efectuariam os rituais
preparatórios antes da chegada ao objectivo do seu acto de peregrinação.

Os Cultos Mariano e Antoniano
A par do culto do Mártir Vicente, outros cultos se foram desenvolvendo no território que actualmente corresponde ao Município de Vila do Bispo. Referimo-nos aos cultos dedicados à
Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo –, a pedra angular da Igreja e da Doutrina Cristã - (nas suas
diversas manifestações) e, por outro lado, ao culto de Santo António.
No primeiro caso, as invocações, possivelmente, mais antigas a surgir neste espaço, remontam,
certamente, aos tempos medievais. Assim, temos os casos de Santa Maria do Cabo (de S. Vicente, entenda-se), na antiga aldeia do mesmo nome (a actual Vila do Bispo); da Senhora da
Graça (na zona das Hortas do Tabual); de Nossa Senhora de Guadalupe (a partir do Século XIV,
em ermida própria construída para o seu culto, situada entre as povoações da Raposeira e da
Figueira); de Santa Maria (no Século XV, no templo religioso existente na Vila do Infante, na
Ponta de Sagres) e de Santa Catarina (também, no Século XV, na Igreja mandada edificar na
zona da Praia da Mareta, em Sagres, pelo Infante D. Henrique).
No Século XVI, as invocações marianas adquiriram um novo peso, a nível local. Tal aconteceu
com as de Nossa Senhora da Encarnação (Raposeira), Nossa Senhora da Conceição (Aldeia do
Bispo – feita Vila, no Século XVII, em 1662), Nossa Senhora da Graça (com a instituição da

Paróquia de Sagres, a 12 de Novembro de 1519) e Nossa Senhora da Guia (na capela do antigo
Forte da Baleeira, edificado nesse século, mas, em data que desconhecemos).
Outra invocação bastante importante nesta zona do Barlavento algarvio foi a de Santo António, monge franciscano e afamado teólogo e pregador, nascido em Lisboa e falecido em
Pádua (Itália). É comemorado a 13 de Junho, sendo objecto de grandes festividades populares.
A sua invocação encontra-se aqui presente, também, desde tempos medievais. A Capela, a ele
dedicada, no Monte de Santo António, em Vila do Bispo, foi reaberta ao culto por iniciativa do
Infante D. Henrique, ou seja, no Século XV, mas com origens anteriores. No Século XVI, o conhecido Forte do Beliche, junto ao Cabo de São Vicente, foi, igualmente, consagrado a Santo
António, tal como a Ermida situada nas imediações da aldeia de Budens (no Século XVII) e
o Baluarte (do lado Nascente) da Fortaleza de Sagres, que lhe foi, também, consagrado pelo
facto deste Santo se ter tornado o Padroeiro das forças militares de Infantaria, aquarteladas na
Cidade de Lagos, de onde provinham os soldados para guarnecer as fortificações marítimas
existentes neste troço da costa.
Ao longo dos séculos, quer as invocações marianas, quer a de Santo António mereceram especial atenção por parte dos habitantes das terras de Vila do Bispo. E, ainda, hoje são lembradas
nas festividades locais (como acontece, em Sagres, por exemplo, anualmente, a 15 de Agosto).

Locais de Culto
Os importantes sítios arqueológicos que atrás foram mencionados, em Vila do Bispo e na
Raposeira (respectivamente), onde a força do megalitismo e dos cultos associados a esse
fenómeno se fazem sentir, associados às extraordinárias envolventes paisagísticas onde estão
inseridos, constituem pontos de referência que não devem ser desprezados pelos visitantes
interessados pela temática.
Simples ou mais decoradas, artisticamente mais pobres ou mais ricas, as Igrejas, Ermidas e Capelas existentes nas freguesias do Concelho de Vila do Bispo merecem, mais não seja pela sua
tipicidade e detalhes de interesse, um olhar mais atento.

As construções religiosas mais importantes são, sem dúvida, as consagradas a N.ª Sr.ª de
Guadalupe (um excelente exemplar de arte medieval); as Igrejas de N.ª Sr.ª da Conceição,
em Vila do Bispo (que se impõe pela riqueza da sua talha e azulejaria barrocas); de N.ª Sr.ª
da Encarnação, na Raposeira (do Século XVI); de N.ª Sr.ª da Graça, na Fortaleza de Sagres
(onde se destacam, um belo pórtico renascentista, do Século XVI, as imagens de São Vicente e
São Francisco, bem como as lajes sepulcrais existentes na Capela-mor); de São Sebastião, em
Budens (com um belo portal setecentista e elementos manuelinos no interior) e de São Miguel
Arcanjo, em Barão de São Miguel (também, do Século XVI).
Interessantes pela sua proximidade, ou integração contrastante com o casario das povoações
a que estão associadas, e nalguns casos pelos elementos artísticos nelas existentes, as Capelas
constituem, também, elementos arquitectónicos que não devem ser ignorados.
No Concelho, destacam-se as de Santo António (Vila do Bispo, com origens medievais, mas
restaurada em 1890), de Santo António, de Budens (Século XVII) e a de São Lourenço, em
Vale de Boi (Século XVII). Merecem, ainda, ser mencionadas as ruínas da Capela de Santa
Elisabete, junto á Praia da Boca do Rio e cujas origens poderão remontar à medievalidade.
Outros dois autênticos locais de culto - e que o foram no passado, por outros motivos, como
vimos - que continuam a atrair importantes grupos de visitantes (nacionais e estrangeiros),
onde o legado histórico, o património cultural edificado e o património natural se fundem de
forma perfeita, são, sem qualquer margem para dúvidas, a Ponta de Sagres e o Cabo de São
Vicente, locais onde a força do mar, a sua imensidão, as imponentes falésias e o pôr-do-sol têm
uma magia única e inconfundível.
O visitante não perderá, de forma alguma, o seu tempo se passar algum tempo a apreciar este
cenário absolutamente soberbo, recordando toda a carga mítica e simbólica, muito peculiar,
de ambos os locais.

Arte Sacra
As Igrejas, Ermidas e Capelas de Vila do Bispo encerram algumas preciosidades artísticas,
independentemente delas próprias constituírem importantes obras de arte sacra, cuja visita
recomendamos.
Na sede do Concelho, a Igreja de N.ª Sr.ª da Conceição (Séculos XVI-XVIII) constituiu um
notável exemplo da fusão dos elementos artísticos protagonizada pela arte barroca, que valorizou esta antiga igreja, durante o 1.º quartel do Século XVIII. A pintura do tecto de caixotões
(carregado de simbologia referente à doutrina judaico-cristã), a nave forrada de azulejaria azul
e branca (com elementos seiscentistas e, outros, representando pequenas figuras antropomórficas aladas e jarrões floridos) e a exuberante talha dourada, de estilo nacional, da Capela de
N.ª Sr.ª do Carmo, do retábulo do Altar lateral (dedicado a São José) e da Capela-Mor (com
a sua cor reluzente, o seu relevo, os seus símbolos esculpidos, flores e anjos) constituem um
conjunto artístico soberbo e único em todo o Concelho e, de certo modo, em todo o Algarve.
Não deixe de visitar a sala, modesta, mas riquíssima (em termos artísticos), anexa à Capela-Mor, onde poderá tomar contacto com interessantes elementos, tais como: estelas funerárias,
relicários, custódias, navetas, diversas imagens religiosas e antigos paramentos. Antes de sair,
não deixe de reparar nas magníficas pinturas que representam S. Pedro e S. Paulo, datadas do
Século XVI e de autor desconhecido.
Se passar, em seguida, pela Raposeira, entre na Igreja de N.ª Sr.ª da Encarnação (do Século
XVI) e repare, atentamente, nos elementos que nela mais se destacam: os portais (o principal e o lateral, do lado do cemitério) da época manuelina (Século XVI), com as suas curiosas
ondulações, colunas e capitéis vegetalistas, e os magníficos retábulos de talha dourada, do 1.º
quartel do Século XVIII, que forram a nave, junto à Capela-Mor e ao seu arco triunfal, também,
manuelino.
De estilo totalmente divergente e de outra época distinta, destacamos um outro templo, situa-

do entre as aldeias da Raposeira e da Figueira, em plena zona campestre – o único a resistir à
terrível devastação provocada pelo terramoto de 1755: a Ermida de N.ª Sr.ª de Guadalupe. As
suas origens deverão remontar ao Século XIV, época em que o culto da Virgem de Guadalupe
nasceu e se espalhou pela Península, como vimos. Edifício robusto, com características góticas, destaca-se não apenas por esse facto, mas, especialmente, pelas esculturas que ostenta
nos seus capitéis, com representações animais, humanas e alguns outros elementos de difícil
interpretação. Contudo, os elementos escultóricos mais relevantes encontram-se nas pedras
de fecho das abóbadas do Altar-Mor, com representações simbólicas muito precisas e pouco
consensuais entre os investigadores. Crê-se que este culto tenha tido grande aceitação entre
os homens do mar. Certos estudiosos acreditam, igualmente, que o local tenha sido um dos
frequentados pelo Infante D. Henrique, durante as suas estadias nestas terras do seu senhorio,
a ponto de, provavelmente, se ter acomodado em casas próprias existentes nas imediações
desta grandiosa e imponente Ermida.
Por fim, merece ênfase especial a Capela-Mor da Igreja Paroquial de Barão de São Miguel, consagrada ao Arcanjo do mesmo nome e com um interessante retábulo da época barroca, datado
do 1.º quartel do Século XVIII.
Do Século XVIII é, igualmente, o interessantíssimo painel de azulejos colocado no Altar-Mor
da Capela de São Lourenço, em Vale de Boi (Budens), onde se encontra representada (em
azulejos azuis e brancos) uma grelha, instrumento de tortura e de morte do Mártir São Lourenço, Padroeiro desta pequena e pitoresca localidade, situada junto à estrada nacional n.º 125.
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