Guia Turístico
MAR, ONDAS
e PRAIAS

GEOLOGIA
e DINOSSAUROS

ARQUEOLOGIA
de TODOS os TEMPOS

ARQUEOLOGIA
SUBAQUÁTICA

HISTÓRIA
MONUMENTAL

ROTAS, ROTEIROS
e TRILHOS (continuação)

Ao longo das duas frentes de costa de Vila do Bispo (ocidental e sul) poderá encontrar recortes escarpados preenchidos por dezenas de praias para todos os gostos, algumas
selvagens e secretas, todas enquadradas por paisagens verdadeiramente deslumbrantes e pelo ambiente tranquilo de
um imenso e límpido Atlântico. Na maioria, estas praias têm
sido distinguidas com diversos certificados de qualidade.
Destacamos o elevado e reconhecido potencial das suas
ondas para a prática de desportos náuticos como o surf, o
windsurf, o bodyboard e o stand up paddle. Em Sagres, no
Porto da Baleeira, poderá encontrar operadores marítimo-turísticos que proporcionam incríveis passeios de barco nas
paisagens costeiras, o mergulho na natureza submersa e em
vestígios de antigos naufrágios, bem como o contacto com
diversas espécies de aves marinhas e de cetáceos como golfinhos, botos e baleias.
Para mais informações:
www.cm-viladobispo.pt

Vila do Bispo guarda alguns tesouros que lhe dão destaque
na própria História Geológica da Terra. Na costa ocidental,
a cénica Ponta do Telheiro (Sagres), além de uma exuberante e colorida paisagem, também apresenta fenómenos
geológicos de monumental raridade à escala global e que
merecem um olhar mais atento. Por sua vez, já na costa sul,
os dinossauros deixaram bem marcadas as suas pegadas
na rocha, facilmente observáveis em plena praia da Salema
(Budens).
Em Sagres, na praia da Mareta, também poderá identificar,
com toda a facilidade, diversificados registos fósseis.

Com um passado humano que remonta pelo menos há 33
mil anos, com os mais antigos vestígios de presença humana
conhecidos em todo o sul da Península Ibérica (Vale de Boi,
Budens), a região de Vila do Bispo tem no seu megalitismo
uma diferenciada monumentalidade arqueológica. De entre
as centenas de menires conhecidos, alguns considerados
dos mais antigos no contexto europeu, destacam-se alguns
exemplares disponíveis à visitação, designadamente o menir
do Padrão (Raposeira) e o trilho megalítico do Monte dos
Amantes (Vila do Bispo). A civilização romana também nos
legou abundantes vestígios da sua presença, sendo particularmente interessantes e visitáveis os sítios arqueológicos
da praia da Boca do Rio (Budens) e da praia do Martinhal
(Sagres).

Ao longo da costa de Sagres existem diversos spots de mergulho, designadamente naufrágios com grande interesse.
Entre estes naufrágios contam-se embarcações afundadas
durante a 1.ª Guerra Mundial pelo submarino alemão “Ás
dos Ases”, comandado pelo capitão-tenente Lothar von
Arnauld de la Perière. No dia 24 de abril de 1917 este submarino da classe U-35 afundou quatro embarcações na costa
de Sagres, entre as quais o cargueiro norueguês SS Torvore
e o cargueiro dinamarquês SS Nordsöen. O percurso deste
submarino alemão encontra-se a ser investigado no âmbito do projeto “As Operações do U-35 na Costa de Sagres
(1917)”, promovido pelo Centro de Investigação da Marinha
Portuguesa com o apoio da Câmara Municipal de Vila do
Bispo. Em novembro de 2015 o Projeto U-35 foi distinguido em Portsmouth (Inglaterra) com o prémio internacional
“Adopt a Wreck Award 2015”. No dia 24 de abril de 2017
assinalou-se o centenário das operações deste submarino
ao largo de Sagres e os 4 naufrágio resultantes da sua atividade passaram a integrar a lista do Património Cultural Subaquático da Humanidade (UNESCO).
Para mais informações: http://projectu35.wixsite.com
Livro Ações do U-35 no Algarve

Na terra de São Vicente e do Infante D. Henrique, gentes da
Igreja, da nobreza, reis e militares, monumentalizaram para
sempre as paisagens de Vila do Bispo, legando-nos elegantes edifícios religiosos, como a ermida medieval de Guadalupe (Raposeira) e a Igreja barroca de Vila do Bispo, mas
também fortalezas como a de Sagres e até um dos mais antigos e potentes faróis do Mundo, localizado no Cabo de São
Vicente (Sagres). Desde o séc. IV a.C. que a região é denominada de “Sagrada”. Autores clássicos da Antiga Grécia
batizaram esta importante esquina do Mundo como Promontorium Sacrum, ou seja, “Promontório Sagrado” – Sagres!
A Comissão Europeia distinguiu o Promontório de Sagres
com o prémio “Marca do Património Europeu 2015”.

ROTA VICENTINA
(Percurso 11 e 12)
Grande rota pedestre entre Santiago do Cacém e o Cabo de
São Vicente (Sagres), cujos trilhos temáticos (naturais, históricos e etnográficos) têm manifestado bastante circulação, designadamente os troços Carrapateira – Vila do Bispo – Cabo de
São Vicente – Praia do Telheiro (22 km + 14 km + 6 km).
http://pt.rotavicentina.com/etapa-vila-do-bispo-cabo-de-svicente-91.html

Para mais informações:
Livro Roteiro Paleo-Geológico das Praias da Salema e Mareta

Para mais informações:
www.vila-do-bispo-arqueologica.blogspot.pt

Para mais informações:
Livro Vila do Bispo – Uma Viagem pela sua História
Livro Vila do Bispo – Um Lugar de Encontros I, II
http://promontoriodesagres.pt

CICLO-ECOVIA
Grande via ciclável com 214 km, iniciada no km o do Cabo de
São Vicente (Sagres), prosseguindo até Vila Real de Santo
António por troços mistos de terra batida, cimento, calçada
e alcatrão, mas sempre com reduzida circulação motorizada.
www.geo.algarvedigital.pt
DESCUBRITER – ROTA EUROPEIA
dos DESCOBRIMENTOS
Grande rota entre o Cabo de São Vicente (Sagres) e Sanlúcar de Barrameda (Cádis), que integra a cultura, a história e
o património da navegação da Época dos Descobrimentos.
www.portaldescobrimentos.pt
ROTA de AL-MUTAMID
Grande rota histórica que se inicia em Lisboa, passa por
Sagres e termina em Sevilha, relembrando o percurso original de um poeta árabe nascido em Beja e que chegou a rei da
Taifa de Sevilha. www.rutadealmutamid.com
ROTA OMÍADA
Grande rota histórica transfronteiriça dedicada ao legado
islâmico omíada. A rota une sete países da orla mediterrânica – Itália, Tunísia, Egito, Jordânia, Líbano, Espanha (Andaluzia) e Portugal (Algarve) – e uma herança patrimonial e
cultural comum a todos eles! www.umayyad.eu

CONTACTOS ÚTEIS
Câmara Municipal
de Vila do Bispo

+351 282 630 600

Arquivo Municipal
de Vila do Bispo

+351 282 630 600

Bombeiros Voluntários
de Vila do Bispo

+351 282 639 285

Centro Cultural de Vila do Bispo +351 282 630 601
Centro de Interpretação
de Vila do Bispo

+351 282 630 600

Centro de Saúde
de Vila do Bispo

+351 282 639 179

Extensão de Saúde de Budens

+351 282 695 155

Extensão de Saúde de Sagres

+351 282 624 173

GNR - Posto Territorial
de Vila do Bispo

+351 282 630 010

SMPC - Serviço Municipal
de Proteção Civil

+351 282 630 600

Nº Nacional de Socorro

FLORA ÚNICA
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www.cm-viladobispo.pt

Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza distinguido com o
1.º prémio a nível regional e nacional “Município do Ano Portugal 2015” (UMCidades - Universidade do Minho) e o “Prémio Sustentabilidade 2015-2016”
(ExpoEventos).
Projeto “Evocação das Operações do U-35 em Sagres” distinguido com o
1.º prémio a nível regional “Município do Ano Portugal 2017” (UM-Cidades Universidade do Minho).

O Concelho de Vila do Bispo encontra-se em grande parte integrado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina, revelando-se como um raro e genuíno santuário natural. A baixa pressão demográfica, a diversidade
de habitats que preserva e o seu clima favorável constituem
fatores que propiciam a ocorrência de um enorme número de espécies de flora, exclusivas da região e de Portugal.
Estimam-se cerca de 1000 espécies e subespécies de plantas aqui presentes, sendo que, mais de 40 são endémicas de
Portugal continental. Destas, calcula-se que 12 são exclusivas do Parque Natural e que 4 se encontram confinadas à
área de Sagres/Cabo de São Vicente, destacando-se, a título
de exemplo, o nosso Tojo-de-sagres.

Para mais informações:
Livro Guia 200 plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina

FESTIVAL de OBSERVAÇÃO
de AVES & ATIVIDADES
de NATUREZA
Vila do Bispo é um dos mais importantes pontos de passagem nas rotas migratórias de várias espécies de aves que
anualmente, no final do verão, abandonam o continente
europeu a caminho das terras quentes de África. Este incrível fenómeno, único em Portugal, permite a observação, em
quantidade e variedade, de espécies como rapinas e planadoras de grande porte, entre as quais facilmente se distingue
o Grifo, o Abutre-do-Egito e a Cegonha-preta; e outras,
mais pequenas e discretas, mas de grande beleza. Assim, no
1.º fim-de-semana de outubro, realiza-se em Sagres o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, onde
todos os amantes da natureza, especialistas, aficionados e
curiosos da ornitologia são convidados a participar num vasto programa de atividades ligadas à natureza e não só!
Para mais informações:
http://birdwatchingsagres.com

CONCURSO de FADO
de VILA do BISPO

FESTIVAL do PERCEVE
de VILA do BISPO

ROTAS, ROTEIROS
e TRILHOS

Todos os anos, entre abril e junho, o concelho de Vila do
Bispo dedica 6 sábados ao Fado, arte musical considerada
pela UNESCO Património Imaterial da Humanidade desde
2011. Em formato concurso (juvenil e sénior), o calendário
do evento desdobra-se em 4 eliminatórias, semifinal e final,
repartidas por 6 localidades do Concelho: Vila do Bispo,
Budens, Sagres, Burgau, Raposeira e Barão de São Miguel.
Trata-se de uma iniciativa com considerável grau de notoriedade a nível local e regional. Dar a conhecer novos talentos
musicais e promover o fado junto da população são os principais objetivos deste projeto. Na final, em junho, no Salão
de Festas da Sociedade Recreativa de Barão de São Miguel,
além dos artistas finalistas, atuará um fadista convidado de
renome internacional.

Vila do Bispo também se orgulha de ser reconhecida como a
“Capital do Perceve”, um marisco que apenas se encontra
em determinados pontos da costa Atlântica e que na nossa
costa ocidental reserva um sabor ímpar. Anualmente, entre
os finais de agosto e os inícios de setembro, realiza-se o nosso
Festival do Perceve, num dos últimos fins-de-semana antes
da época do defeso da apanha deste marisco (15 setembro –
15 dezembro). O Festival do Perceve pretende dar a conhecer esta iguaria tão especial e uma das atividades tradicionais
mais importantes e características da região – a apanha do
perceve. Além do perceve, o visitante poderá degustar muitos outros deliciosos sabores do mar de Sagres, como mexilhões, lapas, caramujos, camarões, navalheiras, choco, polvo,
moreia e as típicas papas de xerém. A Lonely Planet, a maior
editora de guias do Mundo, distinguiu Vila do Bispo e os seus
perceves como uma das “50 maravilhas/locais secretos da Europa”, descrevendo-os como “um beijo do mar”!
Para mais informações: www.cm-viladobispo.pt

VIA ALGARVIANA
(GR13 setor 13-14)
Grande rota pedestre transeuropeia, entre o Cabo de São
Vicente (Sagres) e Alcoutim, destacando-se os setores
13-14, entre Bensafrim – Vila do Bispo – Cabo de São Vicente (30,19 km + 17,65 km).
http://www.viaalgarviana.org/index.php/sectores/sector-14/

Para mais informações:
www.cm-viladobispo.pt

PELAS ENCOSTAS da RAPOSEIRA
(PR4 VBP – 13,7 km ou 18,2 km com derivação até à praia
da Ingrina)
Pequena mas interessantíssima rota pedestre, extensão da
Via Algarviana, que se inicia na aldeia da Raposeira, fluindo
naturalmente até à costa.
www.viaalgarviana.org/index.php/pequenas-rotas/pr4vbp-pelas-encostas-da-raposeira/

TRILHO AMBIENTAL do CASTELEJO
A meio caminho entre Vila do Bispo e a praia do Castelejo, um pequeno percurso circular de 3 km mas com muita
natureza e paisagens para observar.
http://cm-viladobispo.pt/pt/menu/189/trilho-ambientaldocastelejo.aspx
ESTAÇÃO da BIODIVERSIDADE da BOCA do RIO
Pequeno roteiro pedestre circular com cerca de 2 km, com
início na praia da Boca do Rio (Budens), ao longo do qual se
apresentam conteúdos informativos acerca da diversidade
de flora e fauna do local.
http://www.cm-viladobispo.pt/pt/%201298/estacaodabiodiversidade.aspx
ROTEIRO MEGALÍTICO do MONTE dos AMANTES
Pequeno roteiro pedestre com cerca de 3 km, percorridos
ao longo das interessantes paisagens megalíticas dos menires da Pedra Escorregadia – Monte dos Amantes – Cerro do
Camacho (Vila do Bispo).
http://www.cm-viladobispo.pt/pt/menu/188/roteiro-domonte-dos-amantes---a-descoberta-dos-menires.aspx

LEGENDA

MERGULHE EM SAGRES
TORVORE – “A NOIVA” (NAUFRÁGIO)
Cargueiro a vapor norueguês torpedeado em 1917 por um
submarino alemão U-35, durante a 1.ª Guerra Mundial. É
chamado pelos pescadores de “Vapor das 19” (braças) ou “a
Noiva”, devido à quantidade de redes que nele ficam presas.
Património Classificado UNESCO
CASTILLO MONCADA (NAUFRÁGIO)
Vapor espanhol que carregado de esparto naufragou em
1951 junto à Ponta dos Caminhos, em Sagres.
ILHAS do MARTINHAL
Em frente à praia do Martinhal, no centro da sua baía, surge um
conjunto de pequenas ilhas rochosas que proporcionam mergulhos em recantos subaquáticos plenos de biodiversidade.
GRUTAS da PONTA da ATALAIA
Na base da Ponta da Atalaia, um pequeno promontório em
Sagres, desenvolve-se uma série de cavidades subaquáticas
entre as quais se destaca a Gruta da Catedral.

PONTOS de INTERESSE
IGREJA de NOSSA SENHORA da CONCEIÇÃO (Vila do Bispo)
CENTRO de INTERPRETAÇÃO de Vila do Bispo
CÂMARA MUNICIPAL | CENTRO CULTURAL de Vila do Bispo
MENIRES do MONTE dos AMANTES, PEDRA ESCORREGADIA
e CERRO do CAMACHO (Vila do Bispo)
ERMIDA de SANTO ANTÓNIO (Vila do Bispo)
PONTO de OBSERVAÇÃO de AVES - P1 Cabranosa (Sagres)
OBSERVAÇÃO de FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
da PONTA do TELHEIRO (Sagres)
CABO de SÃO VICENTE - “Um farol e um pôr-do-sol únicos” (Sagres)
FORTE de SANTO ANTÓNIO do BELICHE (Sagres)
FORTALEZA de SAGRES (Sagres)
IGREJA de NOSSA SENHORA da ENCARNAÇÃO (Raposeira)
MENIR do PADRÃO (à direita da estrada Raposeira-Ingrina)
RUÍNAS do FORTE do ZAVIAL - Ponta da Fisga (Ingrina, Raposeira)
ERMIDA de NOSSA SENHORA de GUADALUPE (Raposeira)
RUÍNAS do FORTE de VERA CRUZ (Praia da Figueira)
PEGADAS de DINOSSÁURIOS da PRAIA da SALEMA
(Budens - laje na base das escadas de acesso à zona poente da praia,
em frente à Capela da Salema)
IGREJA de SÃO SEBASTIÃO (Budens)
RUÍNAS ROMANAS da BOCA do RIO (Boca do Rio, Budens)
RUÍNAS do FORTE de SÃO LUÍS de ALMÁDENA (Boca do Rio, Budens)
ERMIDA de SÃO LOURENÇO (Vale de Boi, Budens)
IGREJA de SÃO MIGUEL ARCANJO (Barão de São Miguel)
RUÍNAS do FORTE de BURGAU (Burgau, Budens)
PORTO da BALEEIRA (Sagres)
OBSERVAÇÃO de FÓSSEIS na PRAIA da MARETA (Sagres)
FORNOS ROMANOS da PRAIA do MARTINHAL (Sagres)
FORTE da BALEEIRA (Sagres)
MIRADOURO do CASTELEJO / CORDOAMA (Vila do Bispo)
MIRADOURO da GROTA / TORRE de ASPA (Vila do Bispo)
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS de Vila do Bispo
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA de Vila do Bispo
CENTRO de SAÚDE de Vila do Bispo
EXTENSÃO de SAÚDE de Sagres
EXTENSÃO de SAÚDE de Budens

ROTAS, ROTEIROS eTRILHOS
VIA ALGARVIANA (GR13 Setor 13)
VIA ALGARVIANA (GR13 Setor 14)
PELAS ENCOSTAS da RAPOSEIRA (PR4 VBP)
ROTA VICENTINA (Percurso 11)
ROTA VICENTINA (Percurso 12)
ECOVIA
TRILHO AMBIENTAL do CASTELEJO
ESTAÇÃO da BIODIVERSIDADE da BOCA do RIO
ROTEIRO MEGALÍTICO do MONTE dos AMANTES

PEDRALVA

MERGULHE em SAGRES
TORVORE – “A NOIVA”
(NAUFRÁGIO – Património classificado UNESCO)
CASTILLO MONCADA (NAUFRÁGIO)
ILHAS do MARTINHAL
GRUTAS da PONTA da ATALAIA
KAOLACK – “VAPOR das PELES” (NAUFRÁGIO)
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BARÃO DE S. MIGUEL

O CENTRO DAS DESCOBERTAS
		 À DESCOBERTA DO AMBIENTE

BUDENS

		 À DESCOBERTA DA HISTÓRIA

VILA DO BISPO

		 À DESCOBERTA DO CULTO

VALE DE BOI

		 À DESCOBERTA DA NATUREZA
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RAPOSEIRA

		 À DESCOBERTA DAS TRADIÇÕES

PRAIAS

KAOLACK – “VAPOR das PELES” (NAUFRÁGIO)
Cargueiro a vapor de bandeira francesa que em 1948, perto
do Cabo de São Vicente, naufragou com um frete de peles.
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PRAIA da MURRAÇÃO
PRAIA da BARRIGA
PRAIA da CORDOAMA
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA do CASTELEJO
Bandeira Azul (ABAE), Qualidade de Ouro (QUERCUS)
e distinguida como “Praia Perfeita” pelo Financial Times
PRAIA da PONTA RUIVA
PRAIA do TELHEIRO
PRAIA do BELICHE
Bandeira Azul (ABAE)
PRAIA do TONEL
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA da MARETA
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA da BALEEIRA
PRAIA do MARTINHAL
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA dos REBOLINHOS
PRAIA do BARRANCO
PRAIA da INGRINA
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA do ZAVIAL
Bandeira Azul (ABAE), Qualidade de Ouro (QUERCUS) e “Uma
das 100 praias mais belas do mundo para o surf” (pela Surfertoday)
PRAIA das FURNAS
Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA da FIGUEIRA
PRAIA da SALEMA
Bandeira Azul e Praia Acessível a Todos (ABAE), Qualidade de Ouro
(Quercus). Considerada pelos leitores do jornal The Guardian
como “Uma das 50 melhores praias do Mundo” e eleita pela revista
norte-americana Travel & Leisure como “Uma das praias secretas
mais belas do Mundo”.
PRAIA da BOCA do RIO
Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA das CABANAS VELHAS
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)
PRAIA do BURGAU
Bandeira Azul (ABAE) e Qualidade de Ouro (QUERCUS)

BURGAU

FIGUEIRA

Vila do Bispo, concelho com maior número de praias ZERO poluição.

HORTAS DO TABUAL

SAGRES
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Porto
da Baleeira

SALEMA

