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Aplicação BispoGO - MUSEU DA PAISAGEM
Descubra o Concelho de Vila do Bispo na companhia da WINDY,
apaixonada contadora de histórias e guia oficial do nosso incrível território
A aplicação BISPO GO apresenta-se como uma experiência digital gratuita que permite visitar,
explorar e sentir, de forma esclarecida, as diferenciadas paisagens naturais e culturais
disponíveis no território do Concelho de Vila do Bispo, neste autêntico MUSEU DA PAISAGEM.
Esta inovadora aplicação é muito mais que um atrativo guia turístico. Assume-se como um jogo
interativo, repleto de surpresas, e como uma proposta de educação/sensibilização patrimonial,
proporcionando ao utilizador um conjunto de informações que promovem as boas práticas na
visita e uma fruição mais sustentável dos recursos naturais e culturais disponíveis nas nossas

paisagens.
A aplicação BispoGO propõe 5 rotas temáticas ou a possibilidade de criação de rotas
personalizadas, com base em 72 pontos de interesse que abordam temas tão ricos e
diversificados como a flora e a fauna, geomonumentos, paleontológicas pegadas de
dinossauros, arqueológicos monumentos megalíticos, ruínas romanas, históricas fortalezas,
locais de culto, praias paradisíacas, arrebatadoras paisagens naturais e, claro, a própria
identidade cultural das gentes desta terra e destes mares.
Em cada ponto o utilizador será convidado a responder a uma pergunta. Caso responda
corretamente, ganhará um incrível objeto relativo ao território visitado. Poderá colecionar estes
objetos e as associadas curiosidades que permitem melhor entender estas “Paisagens Museu”. Ao
reunir determinados pacotes de objetos, e conforme os pontos adquiridos, o utilizador poderá
ganhar prémios!
Ao longo dos aventureiros percursos, o visitante será guiado por uma curiosa anfitriã que, de
forma competente, fará as “honras da casa” ... a WINDY, a nossa Gralha-de-bico-vermelho!
Após descarregar a aplicação BISPO GO no seu smartphone ou tablet, disponível na Play Store
(Google) e App Store (Apple) nas versões ANDROID e iOS, esta funcionará offline, apenas
necessitando de ligação GPS. Então, estará pronto para explorar o nosso MUSEU DA PAISAGEM!

Siga a WINDY, que “fala que nem uma gralha”, e entre numa dimensão paralela, plena de
curiosidades, descobertas, sensações, emoções e muitas informações...
Originalmente concebida pelo Município de Vila do Bispo e desenvolvida pela byAR, com o
cofinanciamento do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, esta inovadora aplicação inclui
incríveis experiências de Realidade Aumentada, 3D, conteúdos de imagem, filmes, trilhas áudioguiadas, entre outras. Na sua 1.ª versão, os conteúdos encontram-se disponíveis em Português e
Inglês.

Atreva-se... prepare uma merenda, calce uma botas de caminhada e parta na aventura da
descoberta deste incrível território. Explore o nosso MUSEU DA PAISAGEM e deixe-se apaixonar
pela excecional geografia do extremo sudoeste da Europa, pelo grande Promontório Sagrado do
fim-do-mundo mediterrânico, onde a terra acaba e o Oceano começa...
DESCARREGAR A APLICAÇÃO BispoGO – MUSEU DA PAISAGEM:
Android Google Play
iOS App Store
ROTAS PROPOSTAS:
Rota de Vila do Bispo
Rota de Sagres

Rota do Castelejo
Rota Megalítica
Rota da Boca do Rio
PONTOS DE INTERESSE PROPOSTOS:
Vila do Bispo (Praça de Tanegashima)
Aldeia da Pedralva (Centro)
Aldeia da Raposeira (Igreja de N. Sr.ª da Encarnação)
Aldeia de Hortas de Tabual (Capela de N. Sr.ª de Fátima)
Vila de Sagres (Estátua do Infante Dom Henrique)
Aldeia de Budens (Igreja de São Sebastião)
Aldeia da Figueira (Centro)
Aldeia da Salema (Largo da Praia)
Aldeia de Vale de Boi (Ermida de São Lourenço)
Aldeia de Burgau (Centro)
Aldeia de Barão de São Miguel (Igreja de São Miguel)

Fósseis da Praia da Mareta (Sagres)
Geomonumento da Ponta do Telheiro (Sagres)
Pegadas de Dinossauro da Praia da Salema (Budens)
Trilho Ambiental do Castelejo (Vila do Bispo)
Ao Encontro da Flora de Sagres (Via Algarviana)
Estação da Biodiversidade da Boca do Rio (Tagis)
Paul da Boca do Rio (Budens)

Paul da Lontreira – Boca do Rio (Budens)
Fornos Romanos do Martinhal (Sagres)
Menir de Milrei (Raposeira)
Menir do Padrão (Raposeira)
Menir Pedra Escorregadia 1 (Vila do Bispo)
Menir da Pedra Escorregadia 2 (Vila do Bispo)
Povoado neolítico e conjunto de menires do Monte dos Amantes (Vila do Bispo)

Menir do Cerro do Camacho 1 (Vila do Bispo)
Menir do Cerro do Camacho 2 (Vila do Bispo)
Sepultura Coletiva da Idade do Cobre (Vila do Bispo)
Cabo de São Vicente (Sagres)
Vale Santo (Sagres)
Casa Sobrevivente ao Terramoto de 1755 (Vila do Bispo)
Villa romana e armação de pesca de atum da Boca do Rio (Budens)
Porto da Baleeira (Sagres)
Fonte Oitocentista (Vila do Bispo)
Mãe d’Água (Vila do Bispo)
Moinho de Vento (Budens)
Fonte Milenar (Budens)
Fornos de Cal (Barão de São Miguel)
Igreja de N. Sr.ª da Conceição (Vila do Bispo)
Ermida de N. Sr.ª de Guadalupe (Raposeira)
Ermida de Santo António (Budens)
Fortaleza de Sagres (Sagres)
Forte de Santo António do Beliche (Sagres)
Ruínas do Forte de N. Sr.ª da Guia (Sagres)
Ruínas da Bateria do Zavial (Raposeira)
Ruínas do Forte de Vera Cruz da Figueira (Budens)
Ruínas do Forte de São Luís de Almádena (Budens)
Ruínas da Bateria de Burgau (Budens)
Miradouro da Grota – Torre de Aspa (Vila do Bispo)
Miradouro do Castelejo (Vila do Bispo)
Miradouro da Ponta da Atalaia (Sagres)

Miradouro da Mareta (Sagres)
Celeiro da História – Museu de Vila do Bispo
Centro de Interpretação de Vila do Bispo
Praia da Cordoama
Praia do Castelejo

Praia da Ponta Ruiva

Praia do Telheiro
Praia do Beliche
Praia do Tonel
Praia da Mareta
Praia da Baleeira
Praia do Martinhal
Praia do Barranco
Praia da Ingrina
Praia do Zavial
Praia das Furnas
Praia da Figueira
Praia da Salema
Praia da Boca do Rio
Praia das Cabanas Velhas
Praia do Burgau
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