À Descoberta da Tradição

Tradição
Muitas manifestações sociais e culturais perduraram no tempo e são consideradas tradições,
outras deixaram de ser praticadas por ausência de funcionalidade que as sustente e outras há
que adaptaram-se e reinventaram-se face aos novos contextos. O Município de Vila do Bispo,
devido ao seu distanciamento dos grandes centros urbanos, manteve algumas das suas tradições quase intactas. De natureza religiosa e profana, elas seguem um antigo encadeamento
cíclico que subsiste até aos nossos dias, com poucas alterações.

Tradições Populares
O Carnaval é um período dedicado à folia e durante o qual as associações e clubes recreativos, um pouco espalhadas por todas as freguesias do concelho, organizam bailes de Carnaval.
Um comportamento que caracteriza estas celebrações e que permanece intacto até hoje é a
tradição das mascarinhas ou dos mascarados. Os jovens e não jovens, vestem-se com roupas
velhas, acrescentam volumes e exageram outros, com o propósito de esconder as suas identidades e simultaneamente desafiar e suscitar a curiosidade dos outros. Estas brincadeiras vão
pontuando este período que termina com a terça-feira de Carnaval (Entrudo).
O Partir do Folar é um acontecimento que ocorre na Segunda-Feira que se segue ao Domingo
de Páscoa. Outrora, não se trabalhava nesse dia e as populações juntavam-se para conviver nas
praias mais próximas das povoações. No farnel que preparavam para o convívio, não faltava o
folar, feito de massa doce e com ovos inteiros colocados no topo e o vinho que, naqueles tempos, era de produção familiar e para uso doméstico. No grupo era comum a presença de alguém com habilidade musical, sendo a concertina o instrumento mais usual. Esta é uma das
tradições que persiste.
Apanha da Espiga - Na Quinta - Feira de Ascensão as mulheres vão para os campos logo ao

amanhecer apanhar um ramo composto por cinco espécies de plantas: a espiga, a oliveira, a
papoila, a romãzeira, o malmequer e a folha nespereira. O ramo é depois benzido nas missas
desse dia Santo e colocado em casa, atrás de uma porta. Antigamente, as pessoas também costumavam colocá-lo em tanhos (recipientes feitos de palma que serviam para guardar os cereais
para consumo doméstico).
As Maias surgem no primeiro dia do mês de Maio, à beira da estrada ou à porta das habitações.
Consiste na construção de “bonecos”, em tamanho real, utilizando palha e tecido de algodão
para o efeito. Podemos encontrar casais ou então apenas um “boneco” e nesse caso a escolha
recaí sobre o género feminino. São vestidos com indumentária de trabalho e trazem alguns acessórios, como ramos de flores do campo, cestos de frutos secos da região (figos, amêndoas, alfarrobas), objectos associados a actividades produtivas e as insubstituíveis quadras populares.
Santos Populares - Em Junho, nas várias povoações do concelho é escolhido um local central
e construído um mastro, que servirá de espaço cénico para as celebrações dos três Santos.
Uma das características comuns a todas estas celebrações é a construção de uma fogueira,
ao redor da qual decorrem actividades culturais, como as danças de roda, manifestações de
proeza, como saltar a fogueira e outras práticas que variam de acordo com as particularidades
de cada Santo.
Pelo Santo António, celebrado a 13 de Junho, as raparigas solteiras faziam certas brincadeiras
e rituais relacionadas com o matrimónio. Pelo S. João, celebrado a 24 de Junho, era tradição
construírem com a massa doce do folar uma figura antropomorfa que personificava S. João e
cozê-la em forno de lenha.
Pela altura de S. Pedro, os rituais de véspera não são muito conhecidos, contudo, os pastores
escolhiam esse dia para firmar contratos de trabalho com outros patrões (donos de rebanho).
Banho 29 de Agosto - O banho 29 também é uma prática muito antiga. Até há bem pouco
tempo, o banho 29 coincidia com o fim das colheitas e muitos lavradores vinham das suas aldeias e montes do interior para vender os seus produtos nas feiras que se realizavam nos inícios
de Setembro. Diziam que um banho naquele dia valia por 29 banhos.

Festividades de Carácter Religioso
Todas as festividades religiosas, celebradas no Concelho, recorrem à tradição católica das procissões, divergindo depois de tipo, de acordo com ao Santo(a) Padroeiro (a).
No início de cada ano, a primeira festa de tradição católica a ser celebrada é a de S. Vicente, Padroeiro do Município, a 22 de Janeiro. Outrora, o chão das ruas, por onde passava a procissão,
era todo coberto de rosmaninho e de alecrim, que as pessoas iam colhendo dos matos, em carretas. Para além das flores e arbustos, às varandas eram colocadas as melhores colchas e entre
portas um pequeno oratório dedicado ao Santo.
O dia do Padroeiro da Freguesia de Budens, S. Sebastião, é a 20 de Janeiro, mas dada a proximidade com as festas do Município, é celebrada uma cerimónia religiosa com procissão terrestre, no último Domingo do mês.
A 2 de Fevereiro, celebra-se na Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe as cerimónias dedicadas a Nossa Senhora das Candeias. A procissão de velas, à volta do templo, é o ritual central
nesta celebração. Associada a ele, existiu uma crença popular ligada à produtividade agrícola
que dizia que se as velas entrassem na igreja acesas teriam um bom ano de ervilha quadrada.
Na Raposeira, a 24 de Março, celebra-se a festa da Nossa Senhora da Encarnação, Padroeira
da Freguesia. O envolvimento da população nestas celebrações é notável e, de modo semelhante ao que acontece com a festa de S. Vicente, as pessoas decoram as ruas por onde a procissão passa e colocam as melhores colchas às varandas e constroem pequenos oratórios entre
portas e janelas.
A 12 de Maio, na aldeia da Figueira celebra-se uma procissão em honra da sua Padroeira, Nossa
Senhora de Fátima.
No mês de Junho, a Igreja de Budens celebra uma cerimónia em honra do seu segundo Patrono,
o Santo António. A procissão é iniciada na igreja e segue até à capela de Santo António e de lá
regressam ao ponto de partida. Neste cortejo, tal como no da Padroeira da Freguesia, S. Sebastião, a devoção da comunidade é visível nas ruas por onde elas passam, através da colocação
de colchas e pequenos oratórios. Prática comum em todo o Concelho.

No primeiro fim-de-semana de Julho, realiza-se a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na aldeia do Burgau. Sendo uma povoação piscatória, na procissão está integrada uma
paragem junto ao mar para o abençoar e honrar.
Em Vale de Boi, uma pequena povoação da Freguesia de Budens, a procissão do seu patrono,
S. Lourenço é realizada nos inícios de Agosto.
A Festa de Nossa Senhora dos Navegantes é celebrada na aldeia piscatória da Salema a 7 e 8
de Agosto. A cerimónia religiosa é iniciada na antiga lota, continuando depois com uma procissão marítima em barcos engalanados, um deles transportando a imagem de Nossa Senhora
dos Navegantes.
A 15 de Agosto, celebra-se a festa de Nossa Senhora da Graça, Padroeira da Vila de Sagres.
Trata-se de uma manifestação religiosa que tem como cenário o mar. Anualmente, os pescadores locais participam numa procissão marítima, decorando as suas embarcações. Duas embarcações transportam as imagens de Nossa Senhora da Graça e de S. Vicente, normalmente
as maiores. O ponto de partida da procissão é o Porto da Baleeira e as embarcações seguem
até ao Cabo de S. Vicente. Ao largo da Praia do Beliche, o pároco profere uma breve recitação
de um evangelho e é lançada uma coroa de flores em memória dos pescadores falecidos. Daí
a procissão marítima regressa ao Porto da Baleeira onde é feita uma missa campal seguida de
uma procissão terrestre até à igreja da Vila de Sagres.
Em Vila do Bispo é celebrada, a 08 de Dezembro, a festa dedicada à Padroeira da Freguesia,
Nossa Senhora da Conceição. Atingindo o seu ponto alto com a procissão que passa pelas
principais ruas da localidade, envolvendo toda a comunidade.

Gastronomia
A gastronomia local é o resultado da combinação dos sabores do mar com os da terra. Sendo
um concelho banhado a Sul e a Oeste por águas de características marítimas únicas, o pescado
que aqui é capturado oferece qualidades ímpares e é um elemento central nos pratos confeccionados. Entre a variedade de pratos, destacamos o peixe grelhado, a cataplana de peixe, o arroz de safio, arroz de polvo, feijoada de choco e as papas xarém. Para além do peixe, o marisco
é também muito abundante.
As rochas apresentam condições favoráveis ao desenvolvimento de espécies que se tornaram
ex-líbris gastronómico do concelho, das quais destacamos o percebe. Mas não só, o mexilhão,
os burgaus e as lapas são também bastante apreciados e utilizados em pratos gastronómicos
variados, como as lapas com figos torrados ou o arroz e as papas de mexilhão. Em relação às
carnes, sendo Vila do Bispo um concelho também conhecido pela caça, entre Outubro e
Dezembro surgem pratos confeccionados com lebre, perdiz, coelho bravo e javali.
Na doçaria as amêndoas e figos constituem a base de muitos doces como o morgado de figo, o
queijo de figo e os bolos de doce fino.
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