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Vila do Bispo: Atividades de Divulgação do Projeto “ODYSSEA BLUE HERITAGE”
Ação de Divulgação
– O projeto “Odyssea Blue Heritage”, foi dado a conhecer, no dia 14 de outubro de 2020,
aos alunos das turmas 5.º A e 5.º B da Escola E.B. 2,3 de São Vicente, em Vila do Bispo,
no âmbito do Projeto de Flexibilidade Curricular comum às duas turmas, intitulado “Os
nossos Animais Marinhos”.








Realizaram-se, assim, duas palestras intituladas “O Mar e as Tradições em Vila
do Bispo”, proferidas por Artur de Jesus, da Câmara Municipal de Vila do Bispo
e que serviram de contextualização histórica do aproveitamento dos recursos
marinhos no Concelho de Vila do Bispo através dos tempos;
No curso das ações foi feita uma viagem desde a Pré-História aos nossos dias no
âmbito das relações do Homem com o Mar. Analisaram-se os casos do sítio
arqueológico de Vale de Boi (Budens), dos Concheiros da Costa Ocidental de Vila
do Bispo (Mirouço, Barriga, Cordoama e Castelejo), da sepultura coletiva da
Pedra Escorregadia (Vila do Bispo), dos complexos oleiro e piscatórios do
Martinhal, Boca do Rio, Salema e Burgau na época romana e a importância das
Armações de Pesca de Atum e de outro pescado entre Burgau e Sagres entre os
Séculos XVI e XX. Foram, igualmente, abordados os casos da pesca de peixeespada, da apanha de limos e dos Mariscadores de Vila do Bispo e a importância
dos perceves na Cultura, Sociedade e Economia local. Foi, ainda, recordada a
importância do Mar na Gastronomia Local (Sargos, Lulas-Cheias, Papas de
Xerém, Mariscos, etc.) e a na Sociedade Local enquanto motor económico:
Atividade piscatória, lota de Sagres, apanha de perceves, empresas marítimoturísticas (passeios de barco e observação de cetáceos) e prática de desportos
náuticos (Surf, Bodyboard e Windsurf);
Uma vez que todas estas temáticas são abordadas no âmbito do Projeto
“Odyssea” foi feita a apresentação do Site http://www.odyssea.eu/tch/vila-dobispo/index.php (para apoio ou desenvolvimento de algumas das matérias
abordadas, nomeadamente no “Itinerário Náutico” e “Paisagens Narradas a
partir do Mar”
Finalmente, foram distribuídos por todos os alunos e professores participantes
o Tríptico “Odyssea – Vila do Bispo” e a Brochura “Mar, Tradições, Ambiente e
Serviços – Destino: Vila do Bispo”.

- Participaram nesta ação 35 alunos e 3 professoras.
- A atividade resultou da cooperação próxima da Câmara Municipal de Vila do Bispo
com o Agrupamento de Escolas do Concelho no âmbito das atividades letivas e do
convite das Professoras Isabel Silva, Ana Rocha e Eunice Flosa.

Apresentação Geral

A exploração romana dos recursos marinhos (Boca do Rio)

O Porto de Pesca de Sagres e os valores da Pesca Tradicional

Apresentação do Site “Odyssea – Bem-Vindo a Vila do Bispo

