
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os patrimónios da água em Vila Real de Santo António 
 
Minas, canhas, poços, noras, aquedutos, tanques, cisternas, represas, fontes 
marcam e identificam, ainda hoje, o território algarvio, em especial o barrocal, com 
as suas hortas e pomares. Uma paisagem cultural trabalhada pelo homem, século 
após século onde se sobrepõem heranças de romanos, árabes e populações que 
lhes sucederam. 
 
Os romanos detinham já uma complexa tecnologia hidráulica. Captaram água 

através de poços e utilizaram, para a elevar, sarilhos, picotas, complexas rodas 

hidráulicas e ficaram célebres pela construção de barragens e açudes. No período 

islâmico, extensas zonas do Algarve - antigo Garb al-Andaluz - converteram-se em 

campos férteis, pela tecnologia hidráulica dos muçulmanos, habituados a tirar o 

máximo partido da pouca água disponível. Introduziram e difundiram sistemas de 

elevação (noras, azenhas) e transformaram os campos em áreas irrigadas com 

jardins, hortos e pomares. 

Muita desta tecnologia hidráulica (construções e engenhos) manteve-se em uso na 
agricultura, sem grandes mudanças, até meados do séc. XX, altura em que se 
começaram a generalizar a bombagem electromecânica de furos, novos sistemas de 
rega e de abastecimento de água. Constituem-se, por tudo isso, como valiosas 
marcas na paisagem e memória local. 
 
Também no litoral, onde as comunidades se viraram para o mar e para a ria na busca 
de sustento, vamos encontrar em estreita relação com a água, não só valiosos 
ecossistemas, como também, no domínio do património imaterial, diversas 
actividades e saberes-fazeres ligados à pesca, mariscagem, salinicultura, navegação 
marítima e fluvial.  
 
Ao longo de um percurso que inclua as várias zonas do concelho com potencial, 
identificadas num mapa que será entregue no próprio dia, pretende-se que os 
inscritos na 2ª corrida fotográfica partam à descoberta e registem fotograficamente 
conjuntos edificados (noras, fontes, poços, tanques, cisternas, açudes,…) bem 
como hortas e pomares associados; áreas de valor ambiental e paisagístico ligadas 
à água (ria Formosa, sapal de Vila Real de Santo António e Castro Marim, praia da 



Manta Rota, baía de Monte Gordo, rio Guadiana,…); bem como, no domínio do 
património cultural imaterial, actividades profissionais e saberes-fazeres ligados à 
pesca, mariscagem, salinicultura e navegação. 
 
 

Regulamento 

 
1. A 2ª Corrida Fotográfica de Vila Real de Santo António, com o tema Chaminés e 

platibandas, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 

organizada pelo Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela. 

Integra o programa das Jornadas Europeias do Património, uma iniciativa anual do 

Conselho da Europa e da União Europeia no âmbito da sensibilização dos cidadãos 

europeus para a importância da salvaguarda do Património, este ano com o tema 

“O Futuro da Memória”. 

2. A presente corrida contempla somente a modalidade de Fotografia Digital 

(cartão digital). 

3. O espaço geográfico da corrida compreende o concelho de Vila Real de Santo 

António, sendo que cada concorrente deverá assegurar meio de transporte 

autónomo, para livre deslocação no município, bem como o material e equipamento 

necessário, máquina fotográfica, cartão digital vazio e cabo com ligação USB para 

descarregar fotografias no computador. 

4. A corrida realiza-se no dia 29 de Setembro (Sábado). Tem início em Santa Rita às 

9h30 com recepção dos participantes até às 10h00 no Centro de Investigação e 

Informação do Património de Cacela, antiga escola primária, e termina a partir das 

16h00 (até às 17H00), do mesmo dia, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas em 

Vila Real de Santo António. 

5. No início da corrida será entregue a cada participante um mapa com o percurso, 

onde se assinalam as áreas de interesse a visitar e registar. A ordem das mesmas 

deverá ser respeitada. 

6. Os concorrentes deverão seleccionar para avaliação as melhores 10 fotografias 

representativas do percurso facultado no início da corrida.  

7. No final da corrida as fotografias digitais, identificadas com o pseudónimo 

escolhido pelo participante, serão transferidas para equipamento informático 

disponibilizado na Biblioteca Municipal Vicente Campinas. Ao mesmo tempo será 

preenchida digitalmente uma ficha com a identificação de cada fotografia e do local 

onde foi tirada. 



8. As inscrições deverão ser efectuadas até ao dia 28 de Setembro de 2012, 

directamente no Centro de investigação e Informação do Património de Cacela, por 

e-mail ou telefone, através do preenchimento de ficha de inscrição disponível no 

blog:  

http://ciipcacela.wordpress.com/ 
Informações e inscrições 
ciipcacela@gmail.com 
281952600 
 
9. Às melhores imagens digitais serão atribuídos os seguintes PRÉMIOS: 
1º Um passeio de barco na Ria Formosa para duas pessoas (Possibilidade de escolha 
entre: Volta às ilhas – Armona, Culatra, Hangares, Farol e Deserta; ou Observação de 
Golfinhos); 
2º Uma refeição para duas pessoas em restaurante do concelho; 
3º Cabaz de produtos locais alimentares de produção biológica + publicações sobre 
o património cultural da região 
 
10. As imagens digitais ficarão na posse da organização, que se reserva o direito de, 

futuramente, as utilizar os trabalhos em publicações da autarquia, sempre com 

menção à sua autoria. 

11. Os melhores trabalhos serão divulgados numa exposição em local e data a 

definir. 

12. O júri será composto por 3 elementos a designar pela organização. 

13. A decisão do júri e será divulgada durante o mês de Outubro.  

14. A participação na 2ª Corrida Fotográfica de Vila Real de Santo António – 

Patrimónios da Água, pressupõe a plena aceitação do presente regulamento e da 

decisão do Júri não haverá recurso. 
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