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SANTA RITA 

Nota de edição: 

Na 20ª edição do Tomilho da-

mos destaque ao programa da 

13ª edição do ciclo dos Passos 

Contados, 7 passeios com a re-

gularidade mensal que irão acon-

tecer entre os meses de Abril a 

Outubro. 

Recordamos as actividades dos 

dois primeiros meses deste ano 

(oficinas, encontros com a co-

munidade e acções educativas 

com escolas do município). 

Dedicamos este Tomilho à pas-

torícia, outro dos ofícios a que 

fazemos referência na exposição 

“Profissões Antigas em Cace-

la”, com um artigo sobre curio-

sidades ligadas à história desta 

actividade, um objecto com his-

tória e, na rúbrica das  Memórias 

e Saberes, recordando dois ami-

gos pastores, que nos deixaram 

nos últimos tempos, Mestre Xi-

co e Mestre António Miguel.   

António Manuel Pereira conta-   

-nos como faz o seu delicioso 

Cabrito à Pastora, prato que 

confecciona por altura da Pás-

coa.  

Para terminar, deixamos-lhe um 

convite para participar no Maios 

e a agenda cultural para os pró-

ximos dois meses. 

Boas leituras e…até Maio! 

 

O ciclo “Passos Contados”, passeios pedestres de in-

terpretação da paisagem em Cacela e Vila Real de San-

to António está de volta de Abril a Outubro, com sete 

passeios temáticos que propõem novas experiências 

de interpretação e descodificação das paisagens cultu-

rais, seus valores naturais e elementos patrimoniais. A 

partir das conversas com os orientadores dos percur-

sos, enquanto se observa a paisagem, propõe-se co-

nhecer melhor e de forma mais estimulante o nosso 

património.  

O primeiro passeio realiza-se dia 28 de Abril e é dedi-

cado à descoberta da fauna de Cacela - ”Por aqui há 

bicho” -, orientado pelo biólogo André Pinheiro; a 12 

de Maio o naturopata João Beles volta a conduzir um 

passeio em busca das plantas medicinais e das suas apli-

cações na saúde a que seguirá uma oficina; O mar e a 

pesca nas histórias de vida e memórias das gentes do sota-

vento algarvio é o tema do passeio de dia 15 de Junho, 

orientado pela socióloga da alimentação Maria Manuel 

Valagão, a bióloga Nídia Braz e o fotógrafo Vasco Célio.  

Aproveitando o segundo ano da campanha de escavações arqueológicas que 

irá acontecer em Cacela Velha entre Junho e Julho, dedicamos mais uma vez 

o passeio de Julho aos muçulmanos e cristãos na Cacela medieval com as ar-

queólogas Cristina Garcia e Maria João Valente, dia 13 de Julho; a noite de 

24 de Agosto é dedicada às memórias do contrabando no Baixo Guadiana, pas-

seio orientado pelo historiador João Tomás Rodrigues. O passeio de Se-

tembro (dia 22), orientado pela educadora ambiental Ana Paula Martins, 

debruça-se sobre a biodiversidade no extremo oriental da Ria Formosa. Para 

encerrar este ciclo teremos, a 6 de Outubro, um passeio sobre a temática 

dos georecursos em Santa Rita - Usos de hoje e do antigamente, sob a orienta-

ção do geólogo Hélder Pereira.  

Junte-se a nós e participe nos Passos Contados! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Oficina de Caça-sonhos 

 

 

 

 

Oficina de peças cerâmicas  

Oficina de Caça-sonhos 

O CIIPC iniciou este ano o ciclo das oficinas 

para público em geral no dia 26 de Janeiro. O 

desafio passou por aprender a criar um caça-

sonhos desde a sua estrutura (o aro com a re-

de) até à sua decoração com diferentes materi-

ais: linhas, pedras, fitas, arame, fios e as tradicio-

nais penas. Ficámos também a conhecer melhor 

este objecto mágico, símbolo protector associa-

do à cultura indígena norte-americana que, se 

acredita, ter o poder de purificar as energias, 

separando os "sonhos negativos" dos "sonhos 

positivos".  Um agradecimento especial à Joana 

Bandeira que, com a sua criatividade e engenho, 

orientou a oficina, e a todos os participantes 

pelo seu interesse e entusiasmo.  

Oficina “Das peças cerâmicas aos seus usos” 

O projecto "Muçulmanos e cristãos em Cacela Medieval", foi o tema esco-

lhido para se iniciarem as Jornadas de História do Baixo Guadiana, organi-

zadas pelo Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de Santo António. 

A apresentação deste projecto, feita pelas arqueólogas Cristina Garcia e 

Maria João Valente (coordenadoras do projecto), teve lugar no passado 

dia 25 de Janeiro, no próprio Arquivo Histórico, durante o período da ma-

nhã. 

Da parte da tarde, o CIIPC promoveu a oficina "Das peças cerâmicas aos 

seus usos", dando a conhecer a todos os interessados, as peças cerâmicas 

do período islâmico exumadas de escavações arqueológicas em Cacela Ve-

lha (talhas, cântaros, alguidares, panelas, caçoilas, tigelas, jarrinhas, candei-

as, entre outras), bem como os seus usos antigos: cozinhar, transportar e 

conter água, comer à mesa, iluminar, etc.. 

Ao todo, foram apresentadas duas dezenas de  peças referentes às escava-

ções arqueológicas do período islâmico dos sítios do “Poço Antigo” (1998 

- 2001) e “Largo da Fortaleza” (2007). 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

Manta de rosetas para os Maios já está em elaboração! 

Dia 17 de Janeiro iniciámos a tarefa de criar 

uma manta de retalhos para o dia dos Maios. 

Todas as 5ªs feiras à tarde, um conjunto de ha-

bitantes de Santa Rita e do resto do concelho 

tem-se juntado, na antiga escola primária de 

Santa Rita, a fazer rosetas em crochet ou tricot 

com lãs de várias cores. 

À roda de um chá e bolo que as participantes 

vão gentilmente trazendo, passamos a tarde a trabalhar e a conviver. 

Este projecto vai continuar até meados de Abril, altura em que finalizaremos a grande 

manta comunitária. 

Apareça e venha passar uma tarde de 5ª feira connosco!  Se não souber fazer ou se já 

se tiver esquecido de como se faz, nós estamos cá para ajudar. 

Pode também colaborar neste projecto doando restos de lãs que tenha em casa e já 

não utilize.  

Fazer rosetas em crochet aproveitando restos de lãs com diferentes cores 

e cosê-las dando origem a uma manta é uma tradição antiga no nosso país. 

Que família não guarda ainda uma destas mantas, ainda em uso ou no baú?  

Nesta oficina, orientada por Violeta Weitz,  aprendemos a fazer rosetas de 

crochet em lã, dando  asas à criatividade, experimentando diferentes pon-

tos, formas e combinações de cores. 

A oficina surge com o objectivo não só de manter viva esta antiga tradição, 

como de sensibilizar para um projecto em curso, na aldeia de Santa Rita: 

criar uma grande manta, pelos habitantes da aldeia, amigos do CIIPC e to-

dos os que queiram colaborar. Esta manta, que já vai ganhando forma, sairá 

à rua por ocasião dos Maios na Aldeia de Santa Rita, nos dias 1 e 2 de Maio 

deste ano. 

Violeta Weitz aprendeu a tricotar e a fazer crochet de pequenina com as 

avós e nunca mais deixou de o fazer. Estudou depois design de moda, tam-

bém com uma grande componente de conhecimento de fibras e fios. Há 

um ano fundou em Tavira o Clube de Tricôt onde se partilha conhecimen-

to, ou simplesmente  se convive a tricotar e a fazer crochet.  

Oficina de Rosetas em crochet 
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Acções educativas com as escolas do concelho 

 

 

No âmbito da oferta educativa concelhia, o CIIPC continua a realizar acções educativas sempre que os 

professores das escolas do concelho manifestem interesse e que haja disponibilidade de transporte esco-

lar, quando as actividades assim o exigem. 

Em Fevereiro começámos por dinamizar o “Peddy-paper em Cacela Velha” para os alunos do 5ºano da 

Escola EB2,3, Infante D. Fernando, de Vila Nova de Cacela, adaptando esta actividade ao projecto educa-

tivo escolar destes alunos: a fauna e a flora.  Dia 6 de Fevereiro, 45 crianças percorreram Cacela Velha, 

passando também pelo Jardim representativo da Flora do Algarve, pelo sítio das escavações arqueológi-

cas do Poço Antigo e Ria Formosa, tomando contacto directo com os vários patrimónios desta vila 

(natural, histórico e cultural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o mês de Fevereiro iniciámos também a acção educativa “Lendas do Algarve” em 3 salas do pré

-escolar (Jardim de Infância da Escola Caldeira Alexandre, em Vila Real de Santo António e  Jardim de 

Infância de Vila Nova de Cacela). Depois de uma primeira actividade em sala de aula, onde se deram a 

conhecer e se narraram algumas lendas da nossa região sobre mouras encantadas e mourinhos, os alu-

nos irão realizar um trabalho plástico sobre uma das lendas para, no final do ano, se realizar uma exposi-

ção dedicada a esta forma de tradição oral. Alguns dos trabalhos serão também expostos numa outra 

exposição de âmbito regional, organizada pela Rede de Museus do Algarve, onde irão participar alunos 

de outros concelhos algarvios. 



P Á G I N A  5  

Projecto 4 cidades “Às voltas com a água”         

   Percurso de descoberta em Santa Rita  

Como chegava a casa a água necessária para beber, cozinhar, lavar? Como era transportada e armaze-

nada? Onde era lavada a roupa? Que vivências associadas? Como eram construídos os poços? Como 

era elevada a água de poços e rios para a rega das hortas e pomares? 

Estas foram algumas das questões que orientaram um percurso pela aldeia de Santa Rita e envolvente 

em que participaram duas turmas do 3º ano das Hortas e de Vila Real de Santo António, envolvidas no 

projecto “À Descoberta das 4 cidades”. Esta meia de centena de crianças de Vila Real de Santo Antó-

nio, participa ao longo de 3 anos lectivos na acção educativa “Às voltas com a água. À descoberta dos 

patrimónios da água nas 4 cidades”, conjuntamente com crianças das cidades irmãs do Fundão, Marinha 

Grande e Montemor-o-Novo, desenvolvendo pesquisa e actividades várias sobre o tema. 

Neste percurso, realizado nos passados dias 11 e 12 de Fevereiro, as crianças ficaram a conhecer im-

portantes elementos do património hidráulico (poços, fonte, lavadouros, ribeira e noras), lendas e tra-

dições associadas, e tiveram oportunidade de viver experiências únicas como tirar água do poço, trans-

portá-la em cântaros, e lavar roupa com a água do poço nas pedras, alguidares de barro e em tanques.  

Para dar a conhecer os patrimónios da água e os usos e costumes a eles associados, contámos com a 

preciosa colaboração de Odete Nascimento, a quem muito agradecemos a partilha da sua experiência e 

dos seus  objectos de recolha e transporte da água.  
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Curiosidades à volta do pastoreio 

O ofício do pastor propiciou ao longo dos séculos a estruturação de uma cultura própria caracterizada 

por um apurado sentido de observação do meio, um conhecimento preciso da geografia dos lugares, das 

antigas canadas, da fauna e flora, a capacidade de comunicação com os animais através de sons, a observa-

ção dos astros, o interesse pela meteorologia e o domínio de práticas ligadas à medicina popular.  

 

O CAJADO DO PASTOR, QUE RELAÇÃO COM OS BÁCULOS DE XISTO PRÉ-HISTÓRICOS? 

Pastor que se prese faz-se sempre acompanhar pelo seu cão, e não se separa nem do cajado, nem da fun-

da que manuseia com mestria para evitar que o rebanho tresmalhe. 

Tão importante é o cajado para o pastor que este objecto foi adquirindo ao longo da história profundo 

sentido simbólico, metáfora do controlo do “pastor” sobre o seu “rebanho”, associado ao poder político 

e religioso, vejam-se os báculos dos egípcios ou dos cardeais. 

Mas recuemos à pré-história para ficarmos a conhecer talvez a mais antiga representação simbólica dos 

cajados dos pastores.  

Os báculos de xisto decorados têm sido encon-

trados em contextos funerários megalíticos, no Sul de 

Portugal. Faziam parte dos objectos que acompanha-

vam os mortos na sua última viagem, e seriam ofere-

cidos provavelmente os chefes. Também nos menires 

alentejanos encontramos gravuras representando bá-

culos. 

A importância atribuída ao báculo, no Neolítico, terá 

a ver com um novo modo de vida relacionado com a domesticação dos animais e o pastoreio de ovi-

caprinos. O artefacto técnico – o cajado – foi convertido num símbolo, expressando uma nova atitude 

perante a natureza. O báculo de xisto decorado – simbolizando o cajado do pastor – remetia, na altura, 

para o poder do pastor sobre o rebanho, para o domínio do homem sobre a natureza e os animais.  

 

ARTE PASTORIL 

Colheres, garfos, cornas, fechos de coleira para o gado, integram o riquíssimo universo da designada arte 

pastoril, profundamente ligada ao território, a saberes-fazeres antigos e à sensibilidade e imaginário dos 

artistas populares. A aprendizagem da arte de produzir utensílios fazia-se naturalmente, de maioral para 

ajuda, de pai para filho, como elemento integrante deste vasto conjunto de saberes e práticas ligados à 

pastorícia. 

Arqueologia e História 



Os objectos nasciam no meio natural, num tempo de espera, de quietude. As 

ferramentas eram vulgares como a navalha, e matéria-prima a mais próxima: 

madeira das árvores próximas e boas para trabalhar. Os artefactos, alguns de-

corados com uma imensa sensibilidade (rosetas, enxadrezados, estrelas, flores, 

pássaros, corações...) destinavam-se ao próprio ou à família para uso domésti-

co (colheres, garfos, carimbos do pão) ou para o trabalho no campo (tarro 

para levar a comida, polvorinho, fechos de coleira, apitos, canudos para a cei-

fa,...). Por vezes eram trocados ou vendidos para completar limitados rendi-

mentos do trabalho rural. 

 

OLHAR O CÉU NOCTURNO PARA SABER AS HORAS, A ORIENTAÇÃO E ADIVINHAR O TEMPO  

Os pastores, habituados a passar longas temporadas fora de casa, enquanto acompanham os rebanhos 

em busca de bons pastos, tornaram-se excelentes observadores do meio natural. Apuraram, ao longo 

dos tempos, a capacidade de ler os sinais da natureza no comportamento dos animais e plantas, nos as-

tros e nos sinais atmosféricos para se orientarem, determinarem as horas e preverem o tempo meteo-

rológico.  

Quando passavam a noite ao relento em campo aberto, distantes das referências habituais, socorriam-se 

amiúde das estrelas ou da lua para saber as horas e determinar os pontos cardiais.  

“Quando eu nasci relógios pouco existiam. O meu pai regulava-se praticamente pelas estrelas, levantava-se pela 

estrela do dia, pelo setestrelo e logo havia uma estrela que ficava fora do setestrelo. Faziam assim como uma 

mão, e eles orientavam-se. E de dia regulavam-se pelo sol, pelas sombras. E aquilo falhava pouco. Era o relógio 

deles.” (Francisco António Gonçalves, n. 1950, Pastor, Santa Rita) 

“No nascente começava a aparecer um conjunto de estrelas em forma de cajado, chamavam-lhe o cajado, o ca-

jado do pastor. Viam o cajado e o pastor sabia que a madrugada vinha. Depois aparecia o sete-estrelo e mais 

tarde o luzeiro, a ultima estrela que vinha antes do sol. Depois começava a clarear.” (Edolino Gonçalves, n. 

1934, Santa Rita) 

Era também da observação do céu e do comportamento dos animais que procuravam prever o tempo. 

 “Antigamente dizia-se: quando as nuvens correm para o mar, pega no boi e vai lavrar. Quando correm para a 

serra, pega numa panela de repolho e põe no fogo que é para comer e não fazer nada.” (Francisco António 

Gonçalves, n.1950, Pastor, Santa Rita) 

Dizia-se também que pelo chocalhar das cabras à noite se sabia se ia 

chover. 

Vários provérbios antigos sintetizam estes antigos conhecimentos:  

Circo na Lua, água na rua. 

Cerco no Sol molha o pastor. 
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Sete-estrelo 
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Objecto com História  

 
 

Colher do pastor 
 

FUNÇÃO PRINCIPAL: 

Esta colher servia para o pastor comer a sua merenda no campo,  

sopas e gaspachos, enquanto pastava o gado. 

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Trata-se de uma colher talhada em madeira, com aproxi-

madamente 10 cm de comprimento. 

É toda lisa, à excepção do seu cabo, talhado, em forma se-

mi-circular, com motivos decorativos por uma faca ou cani-

vete de pastor. 

O cabo tem uma inclinação de cerca de 90% face à colher, 

de concha ovalada e pouco funda, mais ajustada ao consu-

mo de preparados líquidos. 

 

 

DADOS HISTÓRICOS:  

Esta colher foi feita pelo avô paterno de Maria José Rosa 

Conceição, João de Costa Azevedo, pastor de cabras, 

natural das 4 Estradas, Cacela. 

Não se sabe ao certo que idade terá a colher, mas segu-

ramente terá mais 70 anos. 

Este tipo de colheres, chamadas colheres de ganhão, 

inscrevem-se na chamada arte popular pastoril e exis-

tem vários registos espalhados pelo país, datados dos sécs. XIX e XX. 

Feitas pelos pastores enquanto andavam no campo com os seus rebanhos, serviam para comer as 

sopas que levavam para a merenda.  

Na altura de almoçar, João de Costa Azevedo ordenhava leite das suas cabras para fazer as sopas 

com o pão que trazia. No Verão, as sopas eram substituídas pelos gaspachos. 

O seu filho, pai de Maria José Conceição, continuou este ofício de pastoreio mas a colher foi apenas 

usada pelo seu pai. Depois da sua morte, há 56 anos, a colher ficou esquecida e só há pouco tempo 

foi descoberta pela sua neta. Hoje está guardada com todo o cuidado e carinho em memória do seu 

avô.  
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Memórias e saberes 

Francisco Gonçalves, 

nasceu no Monte das 

Pereiras, na Junqueira 

em 1950 e viveu em 

Santa Rita até ao fim 

dos seus dias. 

O seu pai já era pastor. 

Desde pequeno ganhou 

gosto pelos animais an-

dando com o seu pai na 

pastagem: fazia vacas e 

bois a partir das forcas 

das estevas e assim 

brincava e se entreti-

nha. 

 

“Lembro-me do meu pai se juntar com mais pastores na ponte da Esteveira, que vai para Castro Marim, havia 

ali uma perna do rio de água salgada e davam banho aos bichos, todos os anos, por altura do São João da De-

gola, no final de Agosto. Era bom para a saúde dos animais.” 

Casou aos 19 anos, foi para a tropa tendo posteriormente sido chamado para Angola.  

Quando voltou, foi trabalhar para o caminho-de-ferro, mas passado algum tempo começou a trabalhar 

por sua conta, na apanha do marisco, a cortar lenha. No final da década de 70, início de 80, começou a 

ter o seu rebanho, em Santa Rita. Chegou a ter 220 cabras vendendo 200 litros de leite de cabra por 

dia, vendido em cântaros de zinco. Nos últimos anos contava com 25 ovelhas, umas borregas pequenas 

e perto de 60 cabras, ordenhando apenas para o gasto da casa. 

“O pastor tem sempre o cajado para jogar aos animais, a funda e o cão. Pastor sem cão é o mesmo que caça-

dor sem espingarda.” 

Andava  com o seu rebanho por toda a região de Cacela, desde a ilha da ria até à mata da Conceição, 

passando por terras de proprietários que assim o consentiam. No entanto, recorda que a GNR andava 

sempre a fiscalizar os pastores e os rebanhos. 

“Os animais para parirem depende da força da lua, normalmente é na lua cheia ou lua nova. Quando nascem, 

os borregos e os cabritos ficam com as mães, recolhidos no curral, só mais tarde começam a andar com o re-

banho. Sei distingui-los todos. Damos-lhes nomes: é a cereja, é a patifa, … Até pelos chocalhos a gente os co-

nhece.” 

Até ao fim dos seus dias, Francisco Gonçalves dedicou-se ao seu rebanho de corpo e alma, como só 

um verdadeiro mestre sabe fazer. 

Memórias de dois pastores de Santa Rita 

Fotografia de Ana Maria Abraão 
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Memórias e saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António Afonso, conhecido por António Miguel, porque o seu pai era Manuel Miguel, nasceu em 1937 no 

sítio da Champana, na Corte António Martins. Filho mais novos de 3 irmãos homens, viveu sempre com 

os seus pais, mesmo depois de casar com Rogéria Pedro.  

Veio viver para Santa Rita, nos primeiros anos da década de 60, com a sua esposa, os seus pais e uma fi-

lha. Teve depois mais 4 filhos, no total de 3 raparigas e 2 rapazes. 

Dedicado desde sempre aos trabalhos agrícolas, começou a trabalhar cedo em propriedades de lavrado-

res da região. Durante 12 ou 13 anos participou nas campanhas na ceifa no Alentejo, durante os meses 

de Maio e Junho, terminando os trabalhos por altura do S. João.  

“Eram tempos muito duros. A gente ia à ceifa, no Alentejo. Deitávamos molhados e levantávamos molhados. Co-

meçávamos a ceifar ao romper do dia e a noite, já nem se via, quando a gente largava. Para ceifar trinta e pou-

cos dias trazíamos para casa 1000 escudos, 1000 e poucos. Era uma miséria. Apanhámos uma herdade que à 

sombra era o céu.” (António Afonso) 

Mais tarde, emigrou por temporadas de 8/9 meses, para França, onde realizava trabalhos na área da cons-

trução civil. Teria  continuado a emigrar, pois ganhava-se bem, mas a família reteve-o e não voltou a fazê-

lo. “É das tais coisas a pessoa fica preso ao casamento, fica preso ao apartamento.” (António Afonso)  

Foi com esse dinheiro que comprou os primeiros animais, vacas tourinas, cujo o leite era vendido para 

cooperativas em Vila Real de Santo António, ajudando no sustento da casa. As vacas e posteriormente as 

cabras davam trabalho a toda a família: soltá-las, apanhar erva, ordenhar, recolher eram tarefas diárias 

que tinham de ser feitas nos intervalos dos trabalhos agrícolas. O pai e, depois, a sua esposa Rogéria, 

eram o seu grande apoio nesta actividade agro-pastoril. 

Quando deixou de trabalhar para os outros, António Afonso continuou com as suas cabras, entretendo-

se a cuidar delas e levando-as a pastar à volta da aldeia até praticamente ao fim dos seus dias.  



  

O que vai acontecer...  

Maios estão de volta à aldeia de Santa Rita! 

Nos próximos dias 1 e 2 de Maio os Maios vão reaparecer em Santa Rita, voltando a animar as ruas da 

aldeia.  No dia 1 vamos ter uma feirinha tradicional, um percurso fotográfico e animação.  

 Para que esta iniciativa tenha tanto ou mais sucesso que nos anos anteriores, é fundamental contar com 

a participação e envolvimento de todos vós. 

Como participar?   

 Escolher ou fazer uma quadra que pretenda representar com 

Maios, 

 Fazer um Maio, 

 Doar roupas que já não utilize para vestir os nossos Maios, 

 Doar jornais e revistas para encher os Maios, 

 Vender (artesanato ou produtos alimentares caseiros) na feirinha     

Se tiver ideias ou quiser colaborar na organização deste dia, venha visitar-nos à antiga escola primária de 

Santa Rita. 

P Á G I N A  1 1  

 

Cabrito à pastora, receita de Sr. Manuel António Pereira (Natural de Vaqueiros) 

 Ingredientes: 

 Cabrito 

 Cebola e alho 

 Azeite 

 Vinho branco 

 Sal 

 Tomilho 

 Hortelã 

 Batatas 

Receita 

Preparação: 

 Corte o cabrito em pequenas presas. 

 No fundo do tacho, coloque a cebola e o alho e regue 

com um fio de azeite. Coloque ao lume. 

 Disponha o cabrito aos punhados e tempere com sal a 

gosto e um raminho de tomilho. 

 Junte uma cabeça de alho esmagado, 1 copo de vinho 

branco e 2 de água. Deixe cozinhar em lume médio. 

 Quando ganhar molho, retire uma parte e coza nele as 

batatas. 

 Quando cozinhado, disponha o cabrito e as batatas na 

travessa e coloque um raminho de hortelã.  

 

Bom Apetite! 
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EXPOSIÇÕES 

 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 14H00 - 17H00 
 
 
 

OFICINAS (Sujeito a inscrição prévia) 

 

Macramé 

Orientada por Ana Paula Martins 

CIIPC, em Santa Rita 

Dia 24 de Março (Domingo) 

Das 15h00 às 18h00 

Para Adultos e crianças a partir dos 10 anos 

Valor: 6 € por pessoa, 10 € adulto + criança 

 

Vem criar um Maio  

Orientada pelo CIIPC  

CIIPC, em  Santa Rita  

Dia 14 de Abril (Domingo) 

Das 15h00 às 18h00 

Para público em geral 

Participação gratuita mas sujeita a inscrição prévia 

 

OFICINA DE PÁSCOA  

“Cria vida no teu abrigo para insectos” 

Orientada por Nuno Silva 

CIIPC, em  Santa Rita  

Dia 17 de Abril (4ª feira) 

Das 9h30 às 12h30 

Para crianças dos 5 aos 12 anos 

Valor - 7 € (a pagar directamente ao orientador da  

actividade) 

 

MERCADINHO DA PRIMAVERA 

Cacela Velha 

Mercadinho de artesanato, produtos agro-alimentares 

e velharias 

7 de Abril (Domingo)  

Das 10h30 às 17h30 

 

 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE  

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

Por aqui há bicho. À descoberta da fauna em Cacela 

Com o biólogo André Pinheiro 

28 Abril (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita 

 

MAIOS NA ALDEIA DE SANTA RITA 

1 e 2 de Maio (durante o dia) 

Programa no 1 de Maio 

Percurso fotográfico 

Feirinha tradicional  

Animação 

Adivinhas 
1. Qual é coisa qual é ela  

que vai deitado e vem em pé? 

2. Faça frio, faça calor, ando sempre 

com cobertor.  

Adivinha quem sou eu? 

3. Qual é coisa qual é ela 

Quanto mais alto está, 

melhor a gente lhe chega? 

4. É redondo como um capacho. 

E comprido como um baraço.  

Quem sou eu? 

 

O que vai acontecer... 

 

1. Cântaro; 2. Ovelha; 3. Água do poço; 4.Poço. 


