À Descoberta da História

Um espaço com História
A relação entre Vila do Bispo e a História é um traço essencial do seu carácter, que deixou
marcas um pouco por todo o seu território. Antigos povos e os seus vestígios, personalidades
ilustres, ruínas, templos religiosos, vestígios do mundo agrário e da faina pesqueira.
O seu povoamento remonta aos tempos pré-históricos, onde as comunidades que aqui habitaram, deixaram vestígios no litoral oeste (os concheiros), bem como os conhecidos menires.
Para os Romanos (e outros povos oriundos do Mediterrâneo), tratou-se de um ponto de referência geográfico, de um espaço sagrado, de toda uma área ligada à exploração dos recursos do
mar, nalguns pontos da costa.
Muçulmanos e comunidades cristãs partilharam experiências espirituais neste território… aqui
ficava a mítica Igreja do Corvo e aqui foi sepultado o mártir Vicente, Santo que se tornou numa
referência em toda esta área.
A conquista cristã (1249), com D. Afonso III e os cavaleiros de Santiago integraram o Algarve
nos domínios do Reino Português e, também, obviamente, as terras do Barlavento. Depois,
da parte da Coroa, o povoamento e o aproveitamento das terras terão sido importantes prioridades. Assim, não é de estranhar que, nos Séculos XIII e XIV (nos reinados de D. Dinis, D.
Afonso IV e D. Fernando, o Formoso), a documentação régia mencionasse já a existência de
localidades como Budens, Raposeira e Figueira (ainda hoje existentes, sendo duas delas sede
das respectivas freguesias).
Toda a dinâmica que referimos, foi acentuada, nesses tempos e, posteriormente, com a construção de estruturas religiosas, e de vigilância e defesa costeira (igrejas, ermidas, atalaias e fortificações). Nessa dinâmica não podemos esquecer, também, as acções, na primeira pessoa,
de homens poderosos, como o Infante D. Henrique, que, entre outras realizações criou um
novo local onde congregou pessoas de origens diversas, a partir do momento em que recebeu
da Coroa a zona do Cabo de São Vicente e todo o território em seu redor, no espaço de uma
légua, a 27 de Outubro de 1443. Sagres foi, sem dúvida, uma das obras que, a par com o mo-

vimento impulsionador das navegações protagonizadas pelos Portugueses, durante grande
parte do Século XV, nos foi legada por este importante Príncipe da Dinastia de Avis, inaugurada por seu pai, o Rei D. João I.
O território ganhou, então, três grandes valências (políticas, sociais e económicas): a estratégica, a agrícola e a piscatória. Foram estes, sem dúvida, os três grandes eixos sobre os quais os
seus habitantes, homens da Igreja e das Armas gravitaram durante séculos… até que se impôs
a actividade turística.

1662: o Nascimento de um Concelho
Nos inícios do Séc. XVI a área correspondente ao Cabo de São Vicente pertencia a um Bispo de
Silves, D. Fernando Coutinho. Aí manteve uma residência e uma tapada de caça. Durante uma
visita do Rei D. Manuel I a esta zona do Algarve, o Prelado colocou à disposição do Soberano
as suas terras. Como forma de agradecimento, D. Manuel fez doação da aldeia de Santa Maria
do Cabo (cujas origens remontam, provavelmente, à medievalidade) a D. Fernando Coutinho,
a título pessoal. A partir desse momento, esta antiga aldeia passou a ser conhecida pela designação de Aldeia do Bispo.
D. Fernando Coutinho, apesar do seu elevado estatuto na hierarquia da Igreja, teve um envolvimento amoroso, do qual nasceu uma filha, D. Isabel da Silva, para quem adquiriu algumas propriedades e que foi a sua descendente, depois de falecer em 1538, na localidade de Ferragudo.
Depois do movimento da Restauração da Independência Portuguesa, liderado pelo Duque de
Bragança, a 1 de Dezembro de 1640, um dos seus apoiantes, o 2.º Conde de São Lourenço,
Martim Afonso de Melo, pediu ao Rei D. Afonso VI, corria o ano de 1662, que lhe fosse concedida, tendo em consideração os seus feitos militares e cargos de governação exercidos, a Aldeia
do Bispo. Importa referir que Martim Afonso de Melo era senhor de Sagres e casado com D.
Madalena da Silva, descendente do Bispo Coutinho.
Após um processo que envolveu uma disputa legal com o Concelho de Lagos (a cuja jurisdição
pertencia a localidade), o Monarca foi sensível ao pedido do fidalgo e concedeu-lhe a locali-

dade, com a condição de que aquele a elevasse a Vila, com jurisdição própria. Assim nasceu,
por alvará régio de 26 de Agosto de 1662, o Concelho de Vila do Bispo. Contudo, a localidade
deixou de ser um domínio senhorial dez anos depois, devido a abusos por parte do fidalgo,
passando para a posse da Coroa.
O Concelho de Vila do Bispo veio a ser, séculos mais tarde, durante a 2.ª metade do Séc. XIX,
extinto nos reinados de D. Pedro V e de D. Carlos I (durante curtos períodos de tempo), por
razões que se prenderam com reformas administrativas e pareceres de comissões governamentais. Saliente-se que, neste processo, em 1861, a freguesia da Bordeira deixou de pertencer a
Vila do Bispo (a que pertencia) e foi integrada, definitivamente, no Concelho de Aljezur.

Um Espaço de Pessoas Ilustres
A História de Vila do Bispo ficou marcada pela presença de algumas personalidades que se
destacaram, quer na vida colectiva portuguesa, quer na vida mundial.
Sem dúvida, uma das mais ilustres figuras que esteve nestas terras do Barlavento algarvio foi o
Infante D. Henrique, um dos filhos do Rei D. João I e da Rainha D. Filipa de Lencastre, natural
do Porto (1394) e que faleceu na localidade que aqui fundou, na noite de 13 de Novembro de
1460: na Ponta de Sagres.
Homem de carácter multifacetado, com interesses diversos, preocupado com a grandeza da
sua casa senhorial, com a sua profunda religiosidade, com os seus negócios, grande impulsionador da guerra contra os muçulmanos e das expedições marítimas, que levaram à descoberta,
ou reconhecimento de ilhas e de importantes zonas do litoral ocidental do continente africano
- feitos onde se distinguiram, também, muitos algarvios, como, por exemplo, Martim Lourenço
e João e Vicente Esteves (da freguesia de Budens) – D. Henrique deixou-nos marcas da sua
passagem em locais como a Ermida de N.ª Sr.ª da Guadalupe, a Raposeira, a área da aldeia de
Santa Maria do Cabo e, obviamente, toda a zona de Sagres e Cabo de São Vicente.
A obra mais conhecida, sem dúvida, deste Príncipe da Casa de Avis foi a construção da sua

Vila, em Sagres, onde procurou, sobretudo, ter disponíveis mantimentos para os navegadores
que percorriam estas paragens, bem como providenciar-lhes assistência espiritual.
Outra personalidade cujo nome ficou ligado a estas terras do Cabo foi o Rei D. Sebastião (1554
-1578), manifestando o seu interesse desde que as visitou pela 1.ª vez, corria o ano de 1573.
Desde então e até à sua morte, batalhando contra os Mouros, em Marrocos, as suas passagens
pela zona dos Cabos de S. Vicente e de Sagres foram frequentes. Além de ter feito um paço,
em S. Vicente, preocupou-se com a defesa de toda a faixa costeira envolvente, incluindo a
própria Aldeia do Bispo.
Em Maio de 1587, em pleno domínio espanhol do território português, o famoso corsário e
navegador inglês Francis Drake, após um ataque à armada espanhola, ancorada no porto andaluz de Cádis, investiu contra Lagos e, depois, contra Sagres, desembarcando 800 homens na
Praia do Martinhal, com os quais tomou a fortaleza e destruiu as construções existentes.
Séculos mais tarde, outros marinheiros da Armada Britânica, entre os quais destacamos o
famoso Almirante Lord Horatio Nelson, distinguiram-se ao largo da costa de Sagres, em importantes batalhas navais, como a que ficou mundialmente conhecida por “Batalha do Cabo
de São Vicente”, travada a 14 de Fevereiro de 1797, entre uma esquadra britânica e uma poderosa esquadra espanhola, onde esteve presente o, então, maior navio de guerra do mundo, o
“Santíssima Trinidad”, navio-almirante espanhol.
Outro Monarca, que se notabilizou, entre outras, pelas suas qualidades científicas, foi o Rei D.
Carlos I (1863-1908). Também ele passou pelas águas do Concelho de Vila do Bispo, durante
as suas célebres campanhas oceanográficas, onde estudou várias espécies marinhas da nossa
costa.

Um Património a Descobrir
No que se reporta a tipologias patrimoniais que o visitante pode descobrir no Município de
Vila do Bispo, destacamos, essencialmente, três: o Património Arqueológico, o Património
Religioso e o Património Militar.
No domínio da Arqueologia, merecem destaque os testemunhos megalíticos situados no
Monte dos Amantes/Pedra Escorregadia (bem próximo de Vila do Bispo) e na zona de Milrei/
Padrão (a sul da aldeia da Raposeira), com uma datação, provável, dos IV/III milénios a.C.
O período de ocupação romana do território, deixou, igualmente, as suas marcas. São bem
conhecidas dos estudiosos e dos mais curiosos destes assuntos, as Ruínas Lusitano-Romanas
da Boca do Rio (Budens) e as Ruínas do Centro Oleiro da Praia do Martinhal (em Sagres)
– onde se produziam as famosas ânforas -, cujas datações se situam entre os Séculos I e IV
d.C. No entanto, saliente-se que, também, nas Praias da Salema e Burgau, existiram estruturas
romanas ligadas à exploração dos recursos marinhos, tal como acontecia no caso, acima mencionado, da Boca do Rio (onde coexistiam com estruturas habitacionais).
Vila do Bispo tem, ainda, importantes vestígios arqueológicos subaquáticos. É o caso de um
navio-almirante, de guerra (armado com 80 canhões), da Marinha Francesa, L’Océan, que se
afundou junto à Praia da Salema, numa tarde do longínquo ano de 1759, durante a mundialmente conhecida Batalha de Lagos, um episódio da Guerra dos Sete dos Sete Anos (que envolveu várias potências europeias), que, neste caso, envolveu duas esquadras: um inglesa e uma
francesa.
O Património Religioso constitui, também, um elemento importante nesta área do Barlavento
Algarvio. Se nada, ou pouco, resta do antigo Convento de São Vicente do Cabo (do Século
XVI), de religiosos franciscanos, a não ser o farol existente no local, no restante território do
Concelho é possível encontrarmos interessantes Capelas, Ermidas e Igrejas, dentro, ou fora

das localidades. Das Ermidas, a mais conhecida é a de N.ª Sr.ª de Guadalupe, do Século XIV
(situada entre as localidades da Raposeira e da Figueira, junto à Estrada Nacional n.º 125).
Já no que respeita às Igrejas paroquiais, merecem destaque as de Raposeira e Budens (onde
elementos da arte barroca se misturam com elementos de arte quinhentista) e as de Vila do
Bispo e Barão de São Miguel (pela riqueza dos seus elementos barrocos).
Encontrando-se numa posição estratégica importante, com zonas costeiras voltadas a oeste e
a sul, não é de estranhar que se tenham edificado, a partir do Século XV, algumas fortificações,
destinadas, não só à defesa de enseadas, mas, também, para proteger a actividade quotidiana
dos pescadores locais. Quatro delas foram edificadas na zona de Sagres (a Fortaleza, o Forte
de N.ª Sr.ª da Guia (Baleeira), o de Santo António do Beliche e o de São Vicente) e foram edificadas nos Séculos XV e XVI. As outras quatro, foram edificadas no Século XVII: os Fortes de
Santo Inácio do Zavial (1630-33), de São Luís de Almádena (1632), de Vera Cruz da Figueira e
de Burgau (estes, em data posterior a 1640).
Todas elas mantiveram a sua operacionalidade até, sensivelmente, à 2.ª metade do Século XIX
e grande parte delas constituem, hoje, interessantes ruínas, de onde se obtêm fabulosas panorâmicas deste belo troço da costa portuguesa.

O Espaço e as Gentes
Comunidades pré-históricas; povos mediterrânicos, como Fenícios, Gregos, Cartagineses e
Romanos; comunidades cristãs primitivas e comunidades islâmicas… antes de Portugal…
…Mouros, Cristãos, Degredados, Escravos, Piratas, Corsários, Pescadores, Lavradores, Soldados, Guerrilheiros absolutistas, Imigrantes de outras terras algarvias e do Alentejo… depois da
conquista do Reino do Algarve…
…Reis, Príncipes, Nobres, Religiosos, Senhores e Proprietários fundiários que aqui caçaram,
descansaram e cuidaram dos seus interesses e dos negócios do Estado…

…Todos estes Povos e Gentes contribuíram, ao longo dos séculos para que esta parcela fosse
uma parte importante do todo nacional… santuário… ponto de passagem, de chegada, de partida e encontro de navegantes… zona de contacto privilegiado com a África do Norte… zona
costeira de grande valor estratégico… palco de importantes confrontos navais… zona de implantação de almadravas (as localmente afamadas, armações) para captura de diversas espécies de pescado, como o atum… Celeiro do Algarve… foram marcas no seu quotidiano, por
vezes árduo, que imprimiram características muito próprias e especiais a este território e ao
carácter dos seus habitantes.
Venha… conheça os campos agrícolas, pontuados por poços, antigos fornos de cal, noras, fornos para cozer pão, eiras… visite as ruínas de antigas fortalezas que deram uma importante protecção aos pescadores que lutavam, diariamente, pela vida nas ondas do mar… viaje ao mundo
da Pré-História, onde as comunidades locais ergueram os seus monumentos à fertilidade…
Um espaço, sem dúvida, especial… um Passado e um Património, de tempos imemoriais, mas,
ainda bem vivo e presente, que merece ser descoberto e experimentado… por si!
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