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SANTA RITA 

Nota de edição: 

A 21ª edição do Tomilho dá des-

taque aos Maios na aldeia de 

Santa Rita. Relembramos todas 

as actividades realizadas nesse 

âmbito incluindo a belíssima 

manta comunitária feita em rose-

tas. Ainda na rúbrica Aconteceu… 

damos a conhecer as oficinas 

realizadas, o primeiro passeio 

dos ciclo Passos Contados e as 

actividades que temos vindo a 

realizar com as escolas do con-

celho no âmbito da oferta educa-

tiva do município. 

As rúbricas História e Arqueologia 

e Memórias e Saberes incidem 

sobre a tradição dos Maios e das 

Maias, nesta última rúbrica, com 

a publicação da fotografia de  

uma Maia quando era menina, 

Maria de Fátima Rodrigues. 

Anki  Rickenberg, vizinha e amiga 

de Santa Rita, desvenda-nos o 

segredo da sua maravilhosa tarte 

de maçã. 

Para terminar, deixamos-lhe al-

gumas sugestões do que vai 

acontecer brevemente! 

 

Boas leituras e…até Julho! 

 

Em Santa Rita, os primeiros dois dias de Maio voltaram a ser de festa. Cele-

brou-se a Primavera com a saída à rua de cerca de 7 dezenas de Maios. 

Acompanhados de quadras, dizeres e provérbios, os Maios foram colocados 

nas ruas e à porta das casas, provocando admiração, reflexão, crítica e riso 

às centenas de visitantes que passaram pela aldeia. 

No dia 1 houve uma feirinha tradicional, onde se vendeu pão, costas e bolos 

caseiros, frutos secos, mel, artesanato e artigos em 2ª mão. 

Os interessados participaram também no percurso fotográfico alusivo à tra-

dição dos Maios. 

À entrada da aldeia esteve em destaque a Maia, vestida de branco e adorna-

da com flores e com a sua manta feita de rosetas em crochet criada por 

dezenas de pessoas da comunidade que ao longo de cerca 3 meses se junta-

ram para lhe dar corpo. 

Os Maios, e este ano a Maia com a sua manta cheia de cor, são um projecto 

colectivo de valorização do nosso património cultural imaterial, que junta a 

população de Santa Rita, pessoas de todo o concelho, escolas, lares, Casa 

do Avô, centros de acolhimento e associações da região que com entusias-

mo e dedicação connosco colaboram. Para o ano haverá mais! 



P Á G I N A  2  

O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Oficinas de Maios 

Para além dos muitos Maios já realizados em anos anteriores com a população, este ano novos Maios 

nasceram em oficinas para o público em geral e para públicos específicos: utentes da ASMAL, crianças e 

jovens de um centro de acolhimento, alunos do 2ºciclo de Vila Nova de Cacela e idosos do lar e centro 

de dia da Manta Rota. 

 12 de Março - Oficina com a ASMAL 

 

 

 

 

 11 de Abril - Oficina com o Centro de Acolhimento de Nossa Senhora de Fátima, Olhão 

 

 

 

 

 14 de Abril - Oficina para  público em geral 

 24 de Abril -  Oficina com os alunos do 5º ano da EB 2,3 Infante D. Fernando, Vila Nova de Cacela 

 

 

 

 

Foi ainda realizada uma oficina com 8 utentes do Lar e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de 

Manta Rota, no dia 23 de Abril, nas instalações do CIIPC, oficina em que se realizaram 3 maios. 

Agradecemos a todos a vossa colaboração! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

Manta comunitária de Santa Rita 

Criar rosetas em crochet para fazer uma grande manta foi o desafio lançado aos habitantes de Santa Rita, 

amigos do CIIPC e a todos os que se quiseram juntar na concretização deste objectivo. Durante 3 meses, 

uma tarde por semana, na antiga Escola Primária de Santa Rita, várias vizinhas da comunidade local e ami-

gos do CIIPC colaboraram na elaboração da manta, fazendo rosetas e cosendo-as depois até a manta ga-

nhar a forma final, com 8 metros de comprimento e 2 metros de largura. Ao todo, este trabalho foi feito 

por mais de 2 dezenas de pessoas, as que trabalharam semanalmente no CIIPC, mais as que, mesmo não 

estando presencialmente, enviaram as suas rosetas.  

Oferecidas no âmbito da campanha de recolha de lãs, estas tiveram várias origens: Universidade de Tem-

pos Livres de VRSA, Biblioteca Municipal Vicente Campinas, Posto de Turismo da Manta Rota e as rece-

bidas também no CIIPC. 

Um projecto comunitário muito bonito no seio do qual, para além da elaboração da manta, nasceram 

amizades e se fortaleceram laços de solidariedade entre os participantes.  

O Tomilho partilha momentos ligados à criação da manta desde o seu início até à sua exposição no dia 

dos Maios. 

Janeiro  
Fevereiro 

Março Abril 

Abril 
1 e 2 de Maio 
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Oficina de macramé 
Oficina de macramé 

Oficina de Abrigos para 

 insectos 

 

 

 

 

Oficina de Páscoa 

Com a chegada da Primavera a natureza renova-se, as plantas crescem, as 

flores desabrocham. 

A existência dos insectos para a manutenção do equilíbrio e renovação da 

natureza, especialmente nesta altura do ano, é crucial. Estes pequenos seres 

(abelhas, borboletas, formigas, joaninhas, gafanhotos, besouros, libélulas,…) 

são fundamentais para a polinização e reprodução das flores, contribuem 

também para o espalhar das sementes e para o controlo de pragas. 

Podemos retribuir a ajuda que os insectos dão para o equilíbrio de hortas e 

jardins criando-lhes um abrigo, pois nos períodos em que estão menos acti-

vos (Outono e Inverno), precisam de ter condições para se abrigarem e 

reproduzirem. 

Nesta Oficina de Páscoa, realizada na manhã do dia 17 de Abril no CIIPC 

(Santa Rita), crianças e jovens foram consciencializadas para a importância 

dos insectos, ficando a conhecer alguns deles e a suas características. De-

pois, foi altura de lançar mãos à obra, criando abrigos para os insectos com 

troncos, ramos, folhas, palhinhas, canas, pinhas, apanhados por eles durante 

um passeio ao campo que , no final da oficina, levaram para casa.  

No final da manhã, os participantes criaram ainda, em conjunto, um abrigo 

no jardim do CIIPC dando as boas vindas aos insectos que por aqui passam. 

O macramé é uma arte manual de criar peças através da 

união de vários fios que se entrelaçam com os dedos e 

se amarram com nós. Desta forma, vão-se "tecendo de-

senhos" e conseguem-se produzir peças fortes, muito 

criativas, que para além de decorativas também podem 

ser utilitárias. Painéis de parede, franjas, bainhas de toa-

lhas, sacos, individuais, são algumas das criações que po-

dem ser realizadas utilizando esta técnica. 

Nesta oficina de iniciação, orientada por Ana Paula Martins, artesã que par-

ticipa frequentemente nos Mercadinhos de Cacela Velha, os participantes 

aprenderam alguns nós básicos fazendo um pequeno painel de parede que 

levaram para casa. 

Uma tarde no jardim da antiga Escola Primária de Santa Rita muito bem 

passada e em boa companhia. 
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À descoberta da fauna de Cacela 
Tiveram início no dia 28 de Abril os Passos Contados com o per-

curso "Por aqui há bicho". Com a orientação de André Pinheiro,  

biólogo da Associação Almargem em Loulé, os participantes ex-

ploraram  uma pequena zona limítrofe da Mata da Conceição (um 

refugo de natureza escondida nos pés da Serra do Caldeirão) em 

busca da fauna silvestre. Foi uma experiência muito rica, onde se 

reconheceu a importância da biodiversidade. Aves, insectos, anfí-

bios, répteis e vestígios de mamíferos foram identificados no de-

correr do passeio ficando-se a conhecer melhor os seus hábitos e 

habitats, mas também a paisagem e as ameaças que se vão aproxi-

mando de todos os lados. 

Percurso fotográfico “Maios na aldeia de Santa Rita”  
Durante os dias 1 e 2 de Maio, várias pessoas participaram no percurso fotográfico sobre os “Maios na 

aldeia de Santa Rita”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real de Sto. António / Centro de In-

vestigação e Informação do Património de Cacela com a colaboração da Associação 1/4 Escuro - Asso-

ciação de fotógrafos amadores de Vila Real de Santo António, que teve por objectivo chamar a aten-

ção para esta antiga tradição festiva. Dos 33 trabalhos a concurso, o Júri  premiou, pela qualidade artís-

tica, os trabalhos de: 

1º lugar – Pedro Conceição /            

«s/t» (fotografia da direita) 

Prémio: Cabaz de produtos        

locais  

2º lugar – Fátima Afonso /               

«s/t» (fotografia de cima à direita) 

3º lugar – Eduardo Fernandes / 

«Dueto» ( fotografia de baixo à direi-

ta) 

Prémio: Publicações sobre a    

história e património de Vila 

Real de Santo António 
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Acções educativas com as escolas do concelho 
Oferta educativa - Acções realizadas com as escolas do concelho 

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

há solicitações por parte das escolas do concelho. 

Em Março demos início a uma nova actividade educativa no Jardim Representativo da Flora do Algar-

ve, na Várzea de Cacela Velha, com a colaboração  de Teresa Patrício, fundadora e cuidadora deste 

jardim, presente em todas as acções realizadas com as crianças.  

A actividade tem como objectivo sensibilizar para a importância dos in-

sectos na vida dos espaços naturais, no geral, e no jardim da Várzea em 

particular, bem como a importância de construir abrigos para estes pe-

quenos ajudantes.  

A acção inclui uma visita ao jardim seguida de uma conversa sobre o 

mesmo, sobre os insectos e a sua importância para a manutenção e sus-

tentação da biodiversidade. 

Num segundo momento, as crianças partem para uma observação mais 

detalhada da flora e da fauna existente bem como a observação e descri-

ção do comportamento dos insectos, havendo depois lugar ao relato e 

discussão do que foi observado. 

Para finalizar a actividade, partimos para a  construção de um abrigo para 

insectos que visitam este jardim (abelhas, zangões, libelinhas, borboletas, 

gafanhotos, joaninhas, escaravelhos, etc.) 

Nos meses de Março e Abril recebemos 3 turmas no Jardim da Várzea, 2 

turmas do Centro Infantil a “Cegonha”, de Monte Gordo, com crianças 

dos 3 aos 5 anos, e a turma do 4º ano da EB Manuel Cabanas de Vila No-

va de Cacela, crianças com 9 e 10 anos.  

Continuámos a desenvolver a acção educativa “Lendas do Algarve”, ac-

tividade que pretende dar a conhecer e sensibilizar os mais novos  para 

a nossa tradição oral, com a narração de lendas em 2 turmas do ensino 

básico (escolas Caldeira Alexandre e Monte Gordo) e numa turma do 

Jardim de Infância Caldeira Alexandre. 

Três turmas dos Jardins de Infância realizaram maravi-

lhosos trabalhos de expressão plástica com 

base nas lendas trabalhadas em sala de aula e 

que irão participar na exposição regional so-

bre as lendas do Algarve organizada pela Rede 

de Museus do Algarve. Esta exposição irá per-

correr os municípios que participaram neste 

projecto: VRSA, Tavira, Olhão, Loulé e Vila do Bispo. 
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História e arqueologia 

AS MAIAS – ORIGENS REMOTAS DE UMA TRADIÇÃO 

Como grande parte das festividades que celebramos ao longo do ano, as tradições associadas aos pri-

meiros dias de Maio mergulham as suas raízes em crenças e cultos muito antigos ligados ao calendário 

agrícola e ao ciclo da vegetação. 

Entre as tradições mais expressivas que terão sobrevivido temos o hábito de, por todo o país se pen-

durarem ramos de giestas - também chamadas de “Maias” - às portas e janelas, nos portões das casas 

para afastar o “burro”, igualmente chamado o “carrapato”, entidade nefasta para as colheitas, que an-

da à solta quando entra o mês de Maio. E a tradição de, também no primeiro dia de Maio, irem as 

moças para o campo apanhar flores, para enfeitar a casa e o trono onde era sentada a Maia, uma me-

nina vestida de branco e embelezada com fitas e coroas flores, sendo em alguns lugares e ocasiões 

substituída por uma boneca.  

Estas tradições associadas ao início de Maio, que ainda vão permanecendo vivas no Sul do país,  pare-

cem ser claramente reminiscências de costumes arcaicos ligados ao fim do Inverno e ao eclodir da 

Primavera.  

Para sermos mais precisos, parecem ter raízes no culto da Deusa Maia, deusa da terra e da fertilidade 

a quem, na antiguidade clássica, era consagrado Maio, o quinto mês do ano. 

Para os gregos, Maia era a mais velha das Plêiades, as sete filhas de Atlas e, unida a Zeus, foi mãe de 

Hermes, o mensageiro dos deuses (Mercúrio entre os romanos), divindade ligada à agricultura e à 

pastorícia. Já na mitologia romana, Maia foi deusa da Primavera, esposa de Vulcano, deus romano do 

fogo. Era designada de Maia Maiesta ou Bona Dea (deusa das Deusas). As duas divindades de origem 

grega e romana acabaram por ser identificadas uma com a outra. 

As Maias constituíram, em Roma, um ciclo de festas ligadas ao 

despertar da natureza e da fertilidade. Há 2000 anos, as Maias, 

vestidas de branco e coroadas de flores silvestres, andavam pelas 

ruas de Roma a chamar por Prosérpina, filha de Ceres, uma das 

mais belas deusas de Roma. Ainda hoje há lugares no sul de Por-

tugal, como em Beja, onde no início de Maio, as ruas se continu-

am a encher de meninas de branco e coroas de flores na cabeça, 

pedindo moedas a quem passa. 

 

Alguns estudiosos filiam estas tradições em cultos ainda mais antigos, como os festejos dedicados à 

deusa Flora (da palavra latina flos - flores), deusa da fertilidade e da Primavera. Durante as “Floralia”, 

os festejos que lhe eram dedicados em Roma nesta altura do ano, atiravam-se sementes sobre a mul-

tidão para atrair a abundância. Eram também sacrificadas ovelhas e ofertado mel e sementes de flores.  

As festividades associadas às Maias atravessaram todo o período medieval e até a Inquisição, resistin-

do às sistemáticas proibições e perseguições dos cristãos, conseguindo manter o essencial dos rituais 

mais antigos sem grandes alterações desde o século V. Celebram, tal como acontecia na antiguidade 

clássica, o despertar da natureza e a fertilidade vegetativa.  

Para saber mais: Aurélio Lopes, A Sagração da Primavera, Ed. Cosmos, 2007; Ernesto Veiga de Oli-

veira, Festividades Cíclicas em Portugal, Publicações D. Quixote, Lisboa, 1995; Filomena Barata, Maias: a 

mais antiga celebração religiosa in Diário do Alentejo, 2017. 

 

 

in Aurélio Lopes, A Sagração da Primavera 
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Memórias e saberes 

Nascida em 1943 no sítio do Beco, Maria de Fátima Rodrigues 

cresceu entre Vila Nova de Cacela e o sítio da Marcela até 

completar os seus 15 anos, idade em que casou e constituiu 

família. 

A família Horta, para quem a sua mãe trabalhava, vivia em Vila 

Nova de Cacela onde era proprietária de uma venda e padaria 

que, no primeiro andar do edifício, tinha um salão de baile 

onde a família dava festas frequentemente. 

Por volta dos 7 ou 8 anos, Maria de Fátima foi convidada para 

assumir a figura da Maia nos bailes da Maia, também designa-

dos por bailes das donzelas noutras regiões do país, associado 

à chegada da Primavera, que se realizavam nos dias 1 (dia do 

Maio) e  2 de Maio (associado ao Dia da Cruz, 3 de Maio). 

Como noutras regiões do país, era costume as meninas no 

início da adolescência, entre os 8 e os 12 anos, serem escolhi-

das para representar esta figura, durante os bailes que se fazi-

am na rua ou em salões de festa. 

Durante 4 anos Maria de Fátima foi Maia nos bailes das mati-

nés, que decorriam entre as 16h00 e as 18h00, e depois nos bai-

les das soirées, que aconteciam a partir das 20h00. 

Tal como as outras maias, vestiam-na de branco, com véu e uma grinalda de flores e era sentada numa 

cadeira, colocada em cima de dois caixotes em escada, adornados com lençóis brancos, flores e folhas 

naturais. Este altar ficava no meio do palco, no centro dos músicos do baile. Todo o salão era decora-

do com flores e folhas e era considerado o baile mais bonito de toda a  freguesia de Cacela. 

Ao colo da Maia era colocada uma bandeja onde todos os participantes do baile poderiam deixar uma 

moeda. O dinheiro arrecadado era integralmente para si. 

Para além de ter de ficar quieta durante todo o baile, acrescia ainda que a Maia não podia sorrir, tarefa 

difícil quando muitos dos participantes “faziam macacadas para me fazer rir. Lembro-me uma vez que um 

fez de burro e outro sentou-se em cima dele. O burro deu dois coices e o outro caiu ao chão. Tive muita vonta-

de de rir mas consegui manter-me séria.” 

No baile, enquanto os músicos tocavam e a Maia permanecia quieta no altar, as pessoas dançavam. Os 

rapazes ficavam no meio do salão em fila e as raparigas e as suas mães sentavam-se à volta do salão es-

perando que as viessem convidar para dançar. 

Uma das músicas era conhecida pela da tablete, dança em que os rapazes convidavam as raparigas para 

dançar oferecendo-lhes uma tablete de chocolate. 

Esta tradição das meninas vestidas de Maias perdeu-se na nossa região. No entanto, os bailes de Maio 

continuam a existir, organizados por sociedades recreativas de várias localidades.  

 

 

Maria de Fátima Rodrigues, memórias de uma Maia  

Maria de Fátima Rodrigues com 14 anos 
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Cesta de almoço 
FUNÇÃO PRINCIPAL:  

Este modelo de cesta serve para transportar objec-

tos de pequeno porte e leves ou comida.  

Esta cesta, em particular, serviu para levar o almoço 

dos trabalhadores rurais para o campo, onde reali-

zavam os seus trabalhos agrícolas.  

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Cesta toda em verga, com abertura ao meio, duas asas e com uma 

largura de 30 cm por 20 cm de altura. 

A matéria-prima, o vime, provém, na região do Algarve, das zonas 

ribeirinhas da Serra de Monchique. Depois de corto, seco e rachado 

em varas, o vime é posto em água para poder ser trabalhado. Nesta 

cesta, é usada a técnica de entrelaçar o vime. 

Este objecto é um dos muitos que pode ser feito pela actividade ar-

tesanal da cestaria, que tem origens muito antigas.  

 

DADOS HISTÓRICOS: 

Este cesto foi comprado pela mãe de Odete Nascimento, Maria da Conceição, 

tendo-o oferecido à sua filha quando esta fez 13 anos, altura em que começou a 

trabalhar no campo.  

Durante 5 anos, usou o cesto para levar o almoço para o campo.  

Começava a trabalhar ao nascer do sol e pelas 10h00 faziam uma pausa para o 

almoço, composto frequentemente por pão, toucinho, chouriça, ovos, mantidos 

um recipiente em esmalte. Em alturas de matança, havia também carne frita. 

Voltavam depois ao trabalho e paravam para jantar pelas 14h00. Nessa altura, descansavam 2 horas e 

trabalhavam depois até ao pôr do sol. 

Alguns proprietários das fazendas, mais generosos, ofereciam aos seus trabalhadores uma ceia com-

posta por água e figos torrados. 

Odete Nascimento trabalhou em várias fazendas: nas Bonitas (concelho de Tavira), Quinta da Cima, 

na apanha do tomate, na Quinta do Barrocal (no Beco), entre outras.  

Aos 17 anos casou e deixou de trabalhar em fazendas. O cesto foi guardado até aos dias de hoje e 

representa as memórias da época em que trabalhou no campo. 

Objecto com História 
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Memórias e saberes 

Passatempo 
Seleccionámos algumas das quadras que acompanharam os Maios em Santa Rita. Complete-as. 

1. Se o hábito faz o monge 

E o mundo quer-se iludido, 

Que dirá quem vê de longe 

__________bem vestido? 

(António Aleixo) 

 

2. Esta casa está caiada 

Quem seria a caiadeira 

Foi a mãe do meu amor 

Com _____________. 

 

3. Varrer a rua, a preceito, 

É a sua sina ou condão; 

Merece o mesmo respeito 

  Que____________________. 

Soluções: 

 

 

Tarte de maçã, receita da Anki Rickenberg 

 Ingredientes: 

 3 maçãs 

 3 dl farinha 

 2 dl açúcar 

 2dl aveia 

 200 gr manteiga 

 canela 

Preparação: 

 Esmigalhe as maçãs. 

 Misture todos os ingredientes secos e ligue-os com manteiga com consistência mole. 

 Coloque o preparado numa forma e pré-aqueça o forno a 170 graus. 

 Coloque a forma no forno a essa temperatura durante cerca de 30 minutos. 

 Tire do forno e sirva.               

      Bom apetite! 

Receita 

4. Há tantos burros mandando 

Em ________________, 

Que às vezes fico pensando 

Que a burrice é uma ciência! 

(António Aleixo) 

5. Vai-te embora passarinho 

Deixa a baga do loureiro, 

Deixa_________________, 

Que está no sono primeiro. 

6. Eu gosto de trabalhar,  

porque trabalhar faz bem 

Mas gosto mais do descanso, 

 _______________________. 

1. um gatuno; 2. um raminho de oliveira; 3. qualquer outro cidadão; 4. homens de inteligência; 5. dormir o meu filhinho; 6. Porque não 

faz mal a ninguém 



O que vai acontecer...  
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4. Há tantos burros mandando 

Em ________________, 

Que às vezes fico pensando 

Que a burrice é uma ciência! 

(António Aleixo) 

5. Vai-te embora passarinho 

Deixa a baga do loureiro, 

Deixa_________________, 

Que está no sono primeiro. 

OFICINAS DE VERÃO NO CIIPC 

A pensar nas férias das crianças e jovens, o Ciipc promove todos os anos 4 oficinas de verão para 

este público, nos meses de Junho e Julho com o intuito de,  através de actividades lúdicas e criativas, 

dar a conhecer e sensibilizar os mais jovens para a temática da história e do património. 

Este ano o tema das oficinas é  Arqueologia e pré-história, com a seguinte oferta: 

26 de Junho (Quarta-feira) – Como se vivia na pré-história?  

Visita ao túmulo megalítico de Santa Rita e jogo com objectos pré-históricos 

3 de Julho (Quarta-feira) – Arqueologia  

Escavações em caixa arqueológica no CIIPC + visita às escavações em Cacela Velha 

10 de Julho (Quarta-feira) – Objectos de adorno pré-históricos 

17 de Julho (Quarta-feira) – Arte na pré-história  

Pinturas rupestres na cal com pigmentos 

As oficinas destinam-se a crianças de jovens entre os 6 e os 14 anos, são gratuitas mas sujeitas a ins-

crição prévia, e acontecem na antiga Escola Primária de Santa Rita, entre as 9h30 e as 12h30. 

Caminhada em Santa Rita 

Dia 26 de Maio, Domingo 

Percurso: 7 km 

Dificuldade: Fácil 

Concentração: 9h15 - Capela de Santa Rita 

Início da caminhada: 9h30 

Abastecimento a meio do percurso 
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PROVERBIOS 

 

 Diz Maio a Abril: ainda que te 

pese me hei-de rir.  

 Em Maio verás, a água com que 

regarás. 

 Mês de Maio, mês das flores, 

mês de Maria, mês dos amores.  

 Água de Maio, pão para todo o 

ano.  

 Em Maio, iguala o pão com o 

mato, a noite com o dia, o Sol 

com a Lua e o Manei com a Ma-

ria.  

  Até ao S. Pedro, o vinho tem 

medo.  

 Se o vento bailar, em noite de S. 

João, vai tardar o Verão. 

 Quem em Junho não descansa, 

enche a bolsa e farta a pança.  

 Quem quiser bom melão, semeia

-o na manhã de S. João.  

 Feno alto ou baixo, em Junho é 

cegado. 

O que vai acontecer... 
 

EXPOSIÇÕES 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 14H00 - 17H00 

 

CERRO DOS BARROS. MEMÓRIAS DE UM LUGAR 

Fotografias de Ricardo Santa Rita 

CIIPC,  Santa Rita 

De 10 de Maio a 21 de Junho 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 

 

ACÇÃO DE LIMPEZA DA RIA FORMOSA 

26 de Maio (Domingo), às 10h00 

Ponto de encontro: Estacionamento poente da Manta Rota 

Organização: ADRIP 

 

FESTA EM HONRA DE SANTA RITA 

Festa religiosa 

Aldeia de Santa Rita 

25 e 26 de Maio  

Organização: João Sol, Madalena Domingos e Arlete Gonçalves  

 

OFICINAS DE VERÃO  

ARQUEOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA 

Oficina “Como se vivia na pré-história” 

CIIPC, Santa Rita 

26 de Junho (quarta-feira), das 9h30 às 12h30 

Para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos 

Gratuito mas sujeito a inscrição prévia 

  

MERCADINHO DE VERÃO 

Cacela Velha 

Mercadinho de artesanato, produtos agro-alimentares e  

velharias 

22 de Junho (Sábado), das 17h00 às 23h00 

 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE  

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

O MAR E A PESCA NAS HISTÓRIAS DE VIDA E  

MEMÓRIAS DAS GENTES DO SOTAVENTO  

ALGARVIO 

Com a socióloga da alimentação Maria Manuel Valagão, a bióloga 

Nídia Braz e o fotógrafo Vasco Célio 

15 Junho (Sábado) 

Ponto de encontro: 17h em Vila Real de Santo António  

Valor de inscrição – 3€  

 

CONFERÊNCIA 

PRÁTICAS FUNERÁRIAS NO PERÍODO MEDIEVAL.  

O que nos contam hoje os vestígios arqueológicos? 

Por Cristina Garcia (arqueóloga) e Hugo Cardoso (antropólogo) 

Centro de Informação da Casa do Pároco, Cacela Velha 

27 Junho (quinta-feira), às 18h00 


