
Passeio sobre memórias do contrabando 
 

Na noite do passado dia 25 de Agosto, o passeio do 

ciclo Passos Contados foi dedicado às memórias do 

contrabando em Vila Real de Santo António e na 

raia do Baixo Guadiana. 

Ancestral como as nossas gentes, o contrabando 

como actividade de fronteira foi uma constante, pela 

existência dessa mesma fronteira que, mais que divi-

dir povos, os uniu. Este Rio Guadiana ligava, liga e 

continuará a ligar gentes de cá e lá, na sua história, 

na sua identidade e memória. 

Ao longo da frente ribeirinha e junto das alfândegas 

de Vila Real de Santo António, o orientador João 

Tomás Rodrigues, natural e residente de Vila Real 

de Santo António e licenciado em Património Cul-

tural,  conversou com os participantes sobre as for-

mas de contrabando desde o período medieval, so-

bre as suas motivações, quem eram os contraban-

distas e quais os produtos mais procurados de am-

bos os lados da fronteira. 

No decorrer do passeio tivemos oportunidade de 

ouvir estórias rocambolescas de vivências dos varia-

dos participantes: contrabandistas e agentes da or-

dem, enquanto duas faces da mesma moeda e desta 

sabedoria tomámos consciência do que a vida 

"custava" nesses tempos não tão remotos. O que 

"custava" a sobrevivência!!! 

Com este passeio os participantes ficaram a conhe-

cer melhor a alma das gentes da "raia" e de como 

estes "fronteiriços" buscaram a felicidade, na dureza 

de um dia-a-dia sofrido a custo. 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

 

Chegámos à 23ª edição do Tomi-

lho! Neste número relembramos 

o passeio sobre as memórias do 

contrabando e as oficinas e activi-

dades realizadas durante o Verão 

com o público infanto-juvenil. 

Na rúbrica Arqueologia e História 

damos a conhecer os primeiros 

resultados da campanha arqueo-

lógica realizada em Junho e Julho 

em Cacela Velha. 

No ano em que se comemora o 

60º aniversário da Antiga Escola 

de Santa Rita, dedicamos a rúbri-

ca Memórias e Saberes às histórias, 

memórias e vivências de alguns 

alunos e professoras que por lá 

passaram.   

O Objecto com História é também 

dedicado à escola; um jornal reali-

zado pelos alunos e pela Profes-

sora Maria Emília Fernandes no 

início da década de 90. 

Comemorando a época do figo, 

João Sol partilha uma receita    

“doce” da sua prima Agripina.  

Terminamos com a rúbrica com 

dois convites e com a agenda cul-

tural para os próximos dois me-

ses.  Boas leituras e … 

Até Novembro! 
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Aconteceu... 

Oficinas Verão no CIIPC 

Durante os meses de Junho e Julho, o CIIPC 

realizou 4 oficinas de Verão, abertas a crian-

ças e jovens com idades compreendidas entre 

os 6 e os 14 anos, na antiga Escola de Santa 

Rita, este ano com o tema Arqueologia e Pré-

História. As crianças e jovens que participa-

ram, experimentaram ser arqueólogos por 

um dia na nossa caixa arqueológica e visita-

ram as escavações arqueológicas em Cacela 

Velha onde compreenderam melhor as várias 

tarefas dos arqueólogos enquanto escavam e 

o que aí tem sido descoberto. Nos restantes 

três momentos, viajaram no tempo até à pré-

história. Aprenderam como viviam e como 

eram enterrados os nossos antepassados, 

através de visita ao túmulo megalítico de San-

ta Rita e do contacto com artefactos desse 

período. Foram desafiados a fazer objectos de 

adorno pré-históricos, com recursos a cerâ-

mica, conchas, sementes, ossos e pequenos 

troncos e criaram belíssimos colares. Por fim, 

tornaram-se artistas, recriando motivos da 

arte rupestre (bisontes, mamutes, veados, 

cenas de caça,…) no muro do CIIPC depois 

de prepararem os seus próprios pigmentos 

coloridos a partir das terras da região. 

Propiciar aos mais novos experiências de usu-

fruto e aprendizagem relacionadas com a nos-

sa história e património, que estimulem ao 

mesmo tempo, a imaginação e a criatividade 

são os objectivos destas oficinas de Verão. 
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Actividades de Verão com crianças e jovens 

 

Para além das oficinas de Verão 

abertas aos mais novos, no decor-

rer dos meses de Julho e Agosto, o 

CIIPC desenvolveu ainda várias ac-

tividades ligadas ao Património 

Cultural para grupos, abrangendo 

um total de 132 crianças e jovens.  

Os espaços infanto-juvenis de Vila 

Real de Santo António e de Monte 

Gordo, o ATL + Sucesso, o CATL 

da Santa Casa da Misericórdia de 

Castro Marim, o CAT de Tavira 

“Porta Amiga” e o Centro de Bem 

Estar Social da Nossa Senhora de 

Fátima (Olhão) participaram em 

actividades dinamizadas pela equipa 

do CIIPC, nomeadamente, oficina 

de bolas de meia e jogos com as 

bolas, peddy-paper de Santa Rita, 

oficina da cal e pigmentos naturais, 

oficina de olhos de deus e manda-

las e oficina de bonecos de pano. 

Agradecemos a especial colabora-

ção de Ricardo Batista que, em al-

gumas oficinas, de forma apaixona-

da partilhou os seus conhecimen-

tos e as suas experiências com os 

mais novos.  

Foi um Verão repleto de aventuras e novas aprendizagens! 
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História e arqueologia 

Primeiros resultados das escavações arqueológicas de 2019 

em Cacela Velha 
Neste artigo damos a conhecer os achados arqueológicos da campanha de 2019. A equipa foi composta 

por cerca de 30 participantes, arqueológos, antropólogos, técnicos do município de VRSA, estudantes de 

património e arqueologia da Universidade do Algarve, alunos de antropologia da Universidade Simon Fra-

ser do Canadá e voluntários. 

 

 

Figura 1 - Equipa de escavação na Fortaleza de Cacela Velha 

 

 

 

Este foi o segundo ano de escavações arqueológicas em Cacela Velha no âmbito do projecto 

“Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medieval: território e identidades em mudança”, os trabalhos decor-

reram de 17 de Junho a 12 de Julho. 

Relembramos que os objectivos principais destas escavações são determinar os limites e a dimensão da 

necrópole cristã (2.ª metade século XIII – século XVI), compreender a organização e arquitectura do 

bairro islâmico (século XII – 1.ª metade do século XIII) e estudar a transição entre a ocupação medieval 

islâmica e o período medieval cristão. Mais uma vez se procurou confirmar a existência da antiga igreja da 

Nossa Senhora dos Mártires, mas continua a ser uma incógnita a sua localização. 

Os trabalhos de escavação incidiram mais uma vez no sector Poente e Nascente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Vista geral sector poente e nascente  Figura 3 – Pavimento lajeado 
 

No sector Poente finalizámos a escavação das áreas abertas, onde ainda se encontram algumas sepultu-

ras, e foi colocado a descoberto o que se pensa ser o lajeado do pátio de uma habitação islâmica.     

(figura 3) 
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No compartimento ao lado do lajeado do pátio foi descoberta uma mó fragmentada e com bastante uso, 

devido ao desgaste que apresenta. As mós eram utilizadas para moer os cereais (trigo, milho, etc.) de 

que eram feitos o pão e também as papas. Esta é a terceira mó que encontramos, o que poderá querer 

dizer que cada família ou casa tinha uma. Próximo a esta mó está um derrube de telhado, de lá retirámos 

um fragmento de telha com decoração ondulada incisa. Vários foram os fragmentos de telhas com deco-

ração exumados, umas com decoração incisa como já citámos, outras com decorações digitais e também 

decoradas a pente. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Mó fragmentada    Figura 5 - Fragmento de telha  

Foi interessante o achado de um fragmento de talha islâmica em cerâmica também neste sector. Este foi 

o maior fragmento de talha descoberto até ao momento no bairro islâmico. Este fragmento foi produzi-

do com barro branco e de forma manual. Apresenta motivos decorativos geométricos e epigráficos com 

a técnica do estampilhado, efectuada com o barro fresco. Estes recipientes com quase um metro de altu-

ra serviam para armazenar e conservar produtos e alimentos líquidos. Eram colocados em lugar de desta-

que no interior das casas pela sua beleza decorativa, e evidenciam aspectos da propaganda política e reli-

giosa da época. São várias as inscrições epigráficas que se repetem nestes recipientes, como por exem-

plo: Al- umn (a paz, a felicidade ou o bem estar), ou Al–mulk (o poder de Deus) (esta inscrição está pre-

sente num dos fragmentos de talha de Cacela Velha), Adaa (a tranquilidade), entre outros. 

 

Figura 6 - Fragmento de talha   Figura 7 - Talha, peça completa (Mértola) 

Na mesma quadrícula onde foi encontrada a mó, descobriu-se um brinco (1 cm de largura) de mulher em 

metal, um dos achados mais interessantes desta campanha. 

 

Figura 8 - Brinco em metal 
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No Sector Poente foram exumados 8 esqueletos: 4 adultos, 2 crianças e 2 bebés. 

O ritual de inumação foi sempre o mesmo e característico dos cerimoniais funerários cristãos. Os cor-

pos dos fenecidos foram colocados em decúbito dorsal e orientados relativamente a Jerusalém. 

Começámos por colocar a descoberto uma sepultura já identificada na campanha arqueológica de 2018. 

Após a escavação da sepultura, o antropólogo Hugo Cardoso referiu tratar-se de um indivíduo do sexo 

masculino, confirmado pela fivela de cinto que se encontrava na zona da pélvis. Não sabemos de momen-

to a causa da morte, só após o estudo laboratorial o poderemos saber. Perto desta sepultura foi desco-

berta uma peça em osso, um cossoiro, objecto relacionado com a actividade de fiação artesanal, utilizado 

juntamente com as pontas de fuso, também descobertas. 

 O esqueleto de um 

indivíduo do sexo fe-

minino foi depositado 

no canto de uma pare-

de do pátio.   

 Como é possível veri-

ficar na foto, foi reti-

rada uma parte da pa-

rede do compartimen-

to e do lajeado do pá-

tio para encaixar o 

morto, uma prática comum nesta necrópole do 

Sítio do Poço Antigo. 

 

 

Sector Nascente  

No sector Nascente finalizámos a escavação das áreas abertas e alargámos a escavação para a zona norte, 

para perceber a extensão do bairro e definir o limite nascente da necrópole. No limite norte deste sec-

tor foi descoberta e escavada a metade de um esqueleto (membros inferiores) do sexo masculino, será 

concluída a sua escavação em 2020. 

   

 

 

 

 

 

Figura 13 - Compartimento habitacional  Figura 14 - Metade de um esqueleto 

Fig.10 Fig.9 

Fig.11 

Fig.12 

Figura 9 - Esqueleto masculino, Figura 10 - Fivela de cinto, Figura 11 - Cossoiro em osso 

Figura 12 - Esqueleto feminino 
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Ao nível do espólio cerâmico descobrimos uma peça quase completa de uma tigelinha com vidrado cas-

tanho melado, de utilização comum pelos residentes deste bairro islâmico. Foi uma surpresa agradável o 

aparecimento de um fragmento de peça indeterminada, com um motivo decorativo do cordão da eterni-

dade. Este cordão é composto por duas ou três linhas entrelaçadas, como numa corda, e faz parte da 

decoração de jarras e tigelas. Era colocado em volta do objecto que se pretendia proteger de perigos e 

malefícios, como se assim ele ficasse isolado dentro de um círculo mágico, sem princípio nem fim, como 

a eternidade. 

 

    

 

 

 

 

 

             

Em ambos os sectores foram descobertas pedras de jogo feitas a partir de fragmentos de cerâmica e 

telhas. Contamos com um número considerável deste tipo de peças, o que permite conhecer um pouco 

as práticas lúdicas destas populações. Estas peças serviam para jogar em jogos de tabuleiro, como o jogo 

do moinho, do alquerque e o famoso jogo do galo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez os materiais vão ser objecto de tratamento, inventário e estudo por parte das entidades 

intervenientes. E os resultados serão divulgados para breve aqui no Tomilho. 

Figura 15 - Fragmento de tigelinha    Figura 16 -  Cordão da eternidade 

Figura 17 - Peças de jogo 
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Memórias e saberes 

A Escola Primária de Santa Rita  

Histórias, Memórias e Vivências 

Faz este mês 60 anos que a antiga Escola Primária de Santa Rita abriu pela primeira vez as suas portas pa-

ra, durante cerca de 40 anos, dar o seu valioso contributo para a educação das crianças e adultos desta 

área geográfica. Para a realização deste artigo, falámos com várias pessoas que passaram por aqui, alunos e 

professores, que connosco partilharam as suas memórias dos tempos de escola.  

A Escola Primária de Santa Rita corresponde ao projecto de Escolas Primárias Tipo Rural, cujo primeiro 

estudo foi apresentado ao Ministro das Obras Públicas em 1956, tendo sido implantado por todo o país, a 

partir do final dessa década.  

Adquirido o terreno pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António em 1958, a escola ficou con-

cluída em 1959. O edifício veio substituir a velha escola, sobrelotada e com poucas condições, que funcio-

nava no largo principal da aldeia numa casa térrea de uma só sala.   

O edifício, de acordo com a tipologia, era exactamente simétrico, dividido em 2 salas de aula e um pe-

queno átrio que lhes dava acesso e às respectivas casas de banho. Cada sala tinha uma porta independente 

para o pátio exterior e a própria escola tinha 

dois portões de entrada.  

São recordadas pelos antigos alunos algumas 

das professoras e regentes que ensinaram 

nesta escola: Maria Manuela Eufrásio e Luísa 

Graça Candeias (primeiras docentes), Natália 

Cristo, Lucília, Maria Emília Fernandes, Maria 

José Simão Mestre, Fátima Marques, entre 

muitas outras. 

Ao longo do tempo, assistiu-se a várias for-

mas de distribuição das classes por sala. 

Inicialmente, a sala onde leccionava a profes-

sora era dedicada às 1ª e 4ª classes e a sala a 
Professora regente Luísa Candeias e Professora Maria Manuela Eufrásio, 1960 



P Á G I N A  9  

cargo da regente era dedicada às 2ª e 3ª classes. Mais tarde, juntaram-se as 1ª e 2ª  classes numa sala e as 

3ª e 4ª classes noutra. Houve ainda uma fase em que cada sala tinha as 4 classes a funcionar ao mesmo 

tempo. A professora dava uma aula “em directo” para cada classe enquanto os outros alunos faziam fi-

chas de trabalho. De acordo com as informações prestadas pela professora Natália Cristo (1968/77), esta 

fase terá sido quando terminaram as regentes e as aulas passaram a ser dadas só por professoras com 

grau do magistério primário. 

Nas salas de aula, o mobiliário e sua disposição pouco diferiam de muitas outras espalhadas pelo país na 

altura da Ditadura: três filas de carteiras de dois lugares, a secretária e a cadeira da professora em cima 

do estrado e, em frente, o quadro de ardósia encimado pelo crucifixo e fotografias de Oliveira Salazar e 

Américo Tomás. Com a queda da ditadura, as fotografias foram retiradas mas o crucifixo manteve-se se. 

Relativamente ao material utilizado destacamos, das memórias recolhidas, a caneta. Se inicialmente os 

alunos escreviam com canetas de pena e aparo, dispondo cada carteira de um tinteiro, com o passar do 

tempo, introduziram-se as canetas de tinta permanente e mais tarde as esferográficas. Maria José Batista, 

umas das alunas que fez a transição do antigo edifício da escola, no centro da aldeia, para a nova escola, 

recorda-se bem desse tempo. “Cada carteira tinha um tinteiro pois na altura usava-se ainda a caneta de pena 

ou o aparo”. (aluna entre 1957 e 1961) 

O pátio da escola era em terra batida ten-

do aos poucos sido ajardinado pelos alunos e 

professoras que foram plantando árvores e 

fazendo canteiros com bonitas flores. A ma-

nutenção do pátio era da responsabilidade 

dos mesmos. Havia uma cisterna na parte de 

trás do edifício que servia, entre outras coi-

sas, para a rega do jardim.    

A nova escola recebia dezenas de crianças de 

Santa Rita, Caliços, Limoeiro, Laranjeira, Ca-

sas Novas, Sítio das Areias, Nora, Beco, Ca-

rapeto, Valongo, Fábrica, Marcela, Ribeira do 

Junco, Ribeira da Gafa e das fazendas da regi-

ão. Chegavam a pé, de carroça, de burro ou 

de bicicleta, sozinhos, em grupo ou acompa-

nhados pelos pais. A professora Emília Fer-

nandes relembra que havia muito trabalho 

sazonal ligado à agricultura que trazia muitas famílias para trabalharem nas grandes fazendas como a Quin-

ta de Cima. Muitas das crianças destas famílias ingressavam na Escola de Santa Rita aumentando, assim, o 

número de alunos.  

Ana Maria Neves Afonso, aluna entre 1972 e 1977, recorda ir todos os dias a pé para a escola com mais 

duas colegas, desde a Ribeira da Gafa, onde vivia, a cerca de 4 km da escola. Nos primeiros anos eram 

acompanhados por uma das mães mas nos últimos anos já vinham sozinhos. Em alturas de chuva e frio 

tornava-se penoso o trajecto. “Chegávamos à escola e nem sentíamos os dedos das mãos”. 

O vestuário que se usava na escola foi evoluindo com o tempo. Numa primeira fase, as meninas e meni-

nos vestiam bata branca, umas com preguinhas e laçarote atrás, outras com botões de lado, mas todas 

impecáveis, passadas a ferro e sem um botão descosido, sob pena de serem castigados pelas professoras.  

Mais tarde, as batas deixaram de ser obrigatórias e os alunos passaram a vestir-se livremente. 

Alunas da Professora Natália Cristo num dos canteiros do pátio, início da 
década de 70 
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Durante o período da ditadura, as memórias centram-se sobretudo na firmeza dos castigos, a religiosida-

de na organização de presépios vivos com os alunos e de altares à N. Sra. de Fátima no 13 de Maio. Os 

passeios à mata e à ribeira fazem também parte das recordações dos alunos mais antigos e também dos 

mais jovens. 

 

 

Das professoras que leccionaram já na última década de actividade da escola, anos 90, nomeadamente a 

professora Maria Emília Fernandes e Maria José Mestre,  os seus alunos guardam boas recordações .  

Professoras com grande iniciativa, envolveram-se em projectos com outras escolas e entidades públicas, 

deram oportunidade aos alunos de viajar e conhecer, não só a sua região, como outras regiões do país. 

“Fizemos visitas de estudo a Fátima e às grutas. Fomos também de comboio a Vila Real de Santo António.   

Aqui era mais ir ver os aviários”. (Lídia Severo, aluna entre 1986 e 1992). 

Helena Margarida Rodrigues recorda também ter ido com as professoras à ilha da Madeira. “Fomos à Ma-

deira. Fomos e viemos no mesmo dia!”.( aluna entre 1987 e 1994) 

 

Memórias e saberes 

Professora Mª Manuela Eufrásio com os seus alunos num passeio à mata de Santa Rita, década de 60 

Alunos de bata no pátio da escola com a Professora Natália,  
década de 70 

Alunos de bata no pátio da escola, década de 70 
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E como funcionavam as aulas? 

Com as professoras mais antigas a entrada na sala de aula era feita de forma muito disciplinada. “Os alu-

nos entravam na sala de aula em fila indiana, iam para o seu lugar mantendo-se de pé. Fazíamos uma pequena 

oração e só depois se sentavam e as aulas começavam” (Natália Cristo, professora entre 1968 e 1977). 

Mais tarde, havendo já uma clara separação entre a religião e educação, houve,  no entanto, professoras 

que mantiveram o hábito de rezar no início das aulas. Ana Rita Inácio, aluna da escola entre 1981 e 1986, 

lembra que “com uma das minhas professoras rezava-se todos os dias o Pai Nosso.” Lídia Severo relembra 

também, na sua época de aluna (1986/1992) um período em que havia catequese na escola da parte da 

tarde. 

As recordações dos castigos são muitas. Desde as mais severas como as reguadas, bater com o pontei-

ro, obrigar os alunos a ajoelhar-se sobre pequenos seixos, pô-los debaixo da mesa da professora, ou vi-

rados para a parede com orelhas de burro, até castigos que se prendiam mais com a ausência de recreios 

e realização de fichas ou ditados. A rigidez dos castigos dependia muito das professoras e não tanto da 

época. 

No recreio, as brincadeiras foram-se mantendo as 

mesmas. Cantigas e danças em roda, jogar ao pião e ao 

berlinde, à macaca, ao lencinho da botica, à cabra cega, 

à corda, à apanhada, às escondidas e trepar às velhas 

oliveiras que ainda subsistem. Madalena Domingos, alu-

na da escola entre 1965 e 1970, recorda-se de uma ve-

lha oliveira no pátio cujo o tronco era tão largo que 

tinha uma abertura no meio onde as crianças adoravam 

brincar. 

 

As festividades eram celebradas na escola, inicialmen-

te mais o Natal com a realização do presépio, no mês de Maio, com o altar dedicado a Nossa Sra. De 

Fátima e no final do ano escolar com a representação de um teatro, danças, cantigas e poemas. As recor-

dações mais antigas remontam para a elaboração de um presépio vivo em que alguns alunos representa-

vam as principais personagens e de um cabaz de Natal feito na escola que foi depois atribuído a uma fa-

mília com dificuldades económicas. 

Turma da Professora Mª Emília Fernandes na estação de comboios de 
Vila Nova de Cacela, início da década de 90 

Turma da Professora Mª Emília Fernandes num passeio ao  
aviário de Santa Rita, 1990 

Alunos com flores da mata no pátio da escola, 1972/1973 



Outras alunas relembram que se ia apanhar musgo para a realização do presépio.  “  Uma vez, por altura 

do Natal, fui com uma colega apanhar musgo na serra para o presépio da escola mas não pedimos autorização a 

ninguém. Fomos castigadas, levei 6 reguadas em cada mão.” (Ana Maria Conceição, 1971/1977) 

Mais tarde, outras recordações referem as comemorações do 

Carnaval, altura em que os alunos vinham mascarados e se faziam 

bailes. A Professora Emília Fernandes recorda ainda outras come-

morações como o Dia do Pai onde se pintaram t-shirts e se fez 

um pequeno vídeo para os pais, já na década de 90. 

No final da década de 80, a Escola de Santa Rita passa a oferecer 

aos adultos o Ensino Recorrente a nível do 1º ciclo, a cargo da 

Professora Maria Emília Fernandes. Esta oferta deu, durante 6 

anos lectivos, a oportunidade a muitas pessoas da aldeia e arre-

dores de aprender ou reaprender a ler e a escrever, tendo mui-

tas delas terminado desta forma o 1ºciclo.    

Para além desta nova valência, no edifício da escola funcio-

nava também a Associação Cultural de Santa Rita, dinamiza-

da também pela Professora Maria Emília com a participação 

das pessoas da comunidade. Entre outras actividades, volta-

ram a celebrar festividades como os Maios ou o Carnaval, e 

a desenvolver acções de formação em artes e manualidades.  

Este período da escola foi marcado por uma grande abertu-

ra à comunidade adulta, num verdadeiro trabalho de desen-

volvimento local e comunitário. 

Nos últimos 2/3 anos do funcionamento da escola, havendo 

já poucos alunos, funcionava apenas uma turma. Na outra 

sala, um grupo de amigos ligados à educação e à arte, desen-

volveu projectos artísticos. Este projecto ficou conhecido como ArteVaca. 

A escola fechou as suas portas na transição para o novo século por falta de alunos, situação que se repe-

tiu uns anos mais tarde com a Escola da Fonte Santa e a Escola da Manta Rota. Entrámos numa nova era 

educativa em os agrupamentos educativos, em sede de freguesia e concelho, vieram pôr fim à maior parte 

das escolas rurais do país. 

Depois de fechar as suas portas, o edifício da escola foi usado como apoio às escavações arqueológicas 

que começam a decorrer em Cacela Velha, na campanha arqueológica de 2001. A sua gestão passa a ser 

assegurada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António,  servindo de apoio  ao seu núcleo de 

património histórico.  

Em 2002 o projecto de reabilitação da Escola Primária de Santa Rita para Centro de Investigação e Infor-

mação do Património de Cacela integra o Plano de Intervenção de Cacela elaborado no âmbito do Pro-

grama de Revitalização das Aldeias do Algarve, tendo as obras de reabilitação sido realizadas em  

2003/2004. A abertura do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, da Câmara Mu-

nicipal de Vila Real de Santo António, aconteceu a  1 de Outubro de 2005 , funcionando há 14 no espaço 

da antiga escola. 

Muitas outras memórias ficaram por contar no presente artigo por questões de espaço. No entanto, o 

CCIPC gostaria de continuar a ouvir e a registar recordações, fotografias e outros materiais (objectos, 

trabalhos, etc.) ligados à historia da escola. Ficamos à espera da vossa colaboração! 
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Alunas num dos cursos promovidos pela Associação  
Cultural de Santa Rita, década de 90 

Alunos mascarados numa das salas de aula, 1990 
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Objecto com História 

Jornal Escolar Santa Rita 

Elaborado pelos alunos (Eva-Linda, Sérgio, Hugo, Sandra, Guida, Michael, Fernanda, Ana 

Cristina, Anabela, Carlos, António, Sónia, Elisabete, João Carlos, Lídia, Marta) com o apoio 

da professora Maria Emília Fernandes da Escola Primária de Santa Rita.  

Neste número do Tomilho seleccionámos para a rúbrica Objec-

to com História um jornal escolar produzido 

na Escola Primária de Santa Rita no ano lectivo 

de 1989/1990, no qual os alunos se lançam à 

descoberta da aldeia de Santa Rita (suas tradi-

ções, festas, artes artesanais) e de outros patri-

mónios da região.  

Na primeira página, faz-se uma apresentação 

da aldeia e sua localização na freguesia, no 

concelho e no distrito com um mapa ilustrado 

com alguns dos principais valores patrimoniais 

e ambientais da freguesia. Um texto sobre as 

Festas de Santa Rita é acompanhado de ilus-

tração da Santa e fotografia do seu antigo san-

tuário localmente conhecido como “Gurita do Poço Velho”.  

Nas páginas interiores, numa freguesia rica em artes artesanais, o jornal identifica e ilustra as suas 

principais manifestações (estores de loendro, empreita, cestaria, fundos de cadeira, queijarias e pão). 

Destaca-se uma interessante pesquisa realizada e ilustrada sobre os estores de loendro, desde a reco-

lha da planta na ribeira, às ferramentas utilizadas e sua transformação nos estores colocados nas portas 

de entrada das casas. E uma entrevista a Maria Floripes e bela reportagem fotográfica, que nos faz viajar 

no tempo e ficar saber como se faz o pão caseiro, desde a amassadora até à cozedura. 

Ainda nas páginas interiores faz-se referência às árvores e flores do Algarve (a amendoeira, a alfarro-

beira, a laranjeira,…) e à tradição de alindar as casas com os típicos canteiros no exterior. “Plante árvores 

e flores (…) Mas sempre que possível, mantenha as espécies tradicionais. Para que não nos descaracterizemos. 

Para que o Algarve continue a ser algarvio… até nas flores e árvores.” Bem actual esta recomendação dos 

alunos, com quase 30 anos! 

De entre a riqueza da nossa vegetação, o jornal destaca o cardo leiteiro usada para coalhar o leite para 

fazer o queijo e o já referido loendro com vários usos artesanais. 

Os falares do povo algarvio também merecem destaque, fazendo-se referência a expressões tão su-

gestivas como: já me barinbastes, não me choringues, tá a monte, está avondo, levas uma remessa, marfado… 

Com grande interesse, e revelador de preocupações ambientais, são as imagens da estrumeira do 

aviário localizado a nascente da aldeia e da poluição do ribeiro,  acompanhadas de carta remetida ao 

Delegado de Saúde do Concelho de Vila Real de Sto António denunciando a poluição do ribeiro causada 

(continua na página seguinte) 
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Receita 

Bolo de Figo da prima Agripina, receita dada por João Sol 

 

Ingredientes: 

 500 gr de açúcar 

 500 gr de farinha 

 250 gr de figo 

 250 gr de margarina 

 6 ovos 

 1 copo de aguardente 

 2 copos de leite 

 1 colher de canela 

 1 colher de raspa de limão 

  

 

Preparação: 

 Juntar todos os ingredientes numa vasilha e misturar até 

obter um creme homogéneo. 

 

 Colocar o preparado numa forma e levar ao forno a cozer 

durante cerca de 1 hora. 

 

Bom apetite! 

 

Memórias e saberes 
pela estrumeira que sai do aviário (decorrente de visita e investigação feita pela turma) e solicitando re-

solução do problema. Grande exemplo de cidadania e participação cívica por parte destes alunos! 

A terminar, na página de verso, um desenho “O mundo é a nossa casa” com texto da Comissão Nacional 

de Ambiente, e desenho e texto sobre as Cegonhas Brancas que visitam a nossa região. 

Este jornal escolar é um de vários, realizados em escolas da zona, que nos chegaram pela mão da Profes-

sora Maria Emília. São testemunhos de uma mudança no ensino a partir do 25 de Abril. A escola abre-se 

à comunidade, e passa a estimular-se um envolvimento mais activo dos alunos nas aprendizagens e no co-

nhecimento do meio local. 

Os jornais escolares em geral, e este em particular, acompanham esta mudança. Veja-se como, mais do 

que um mero recurso documental, este jornal - obra de um conjunto de alunos, pesquisando, escreven-

do, fotografando, ilustrando, trabalhando em equipa - se transforma numa verdadeira ferramenta cultural, 

de descoberta do meio local, dos seus valores culturais e naturais e de participação cívica. 



 O que vai acontecer... 
 

 

 

 

 

 

  

        Mercado das Trocas  

O Mercado de Trocas regressa a Cacela Velha Domingo, dia 29 de Setembro. 

Entre as 15h e as 18h poderá participar neste mercado onde o dinheiro não existe e onde tudo pode ser 

trocado. 

Nesta experiência valoriza-se o ser e o saber– fazer e o dinheiro não tem qualquer valor. 

Bens alimentares (hortícolas, frutícolas, doces, salgados, mariscos, 

etc.), artesanato diverso, plantas, sementes, ou mesmo produtos 

em segunda mão (livros, discos, mobílias, roupas, sapatos, artigos 

de decoração, brinquedos, etc.), serviços (manicure, cabeleireiro, 

massagens, aulas de ioga, passar a ferro, pequenos arranjos, costu-

ra, entre muitos outros), podem ser trocados bem, como outras 

ideias que possa e queira partilhar. 

A participação pode ser feita solicitando uma bancada para o que 

quer trocar ou pode participar sem bancada, andando pelo mercado e trocando o que trás consigo. 

Esperamos por si! Venha participar! 

Para mais informações contacte com o CIIPC. 
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CONVITE 

VAMOS CRIAR BOLSAS DE RETALHOS PARA O PÃO POR DEUS 

Com a entrada no Outono, voltamos a propor juntarmo-

nos todas as 5ª feiras de tarde, para continuar os nossos 

convívios e realizar um novo trabalho colectivo. 

Vamos elaborar grandes bolsas de retalhos/talegos para 

depois as colocarmos em exposição à porta das casas da 

aldeia de Santa Rita, por altura de Todos os Santos até ao 

dia de São Martinho e celebrar assim a tradição dos pedi-

tórios que nesta altura eram feitos pelas crianças de porta 

em porta. 

A partir de dia 19 de Setembro vamos estar a trabalhar 

neste novo projecto todas as 5ªfeiras, entre as 14h e as 

17h, aqui no CIIPC. 

Contamos consigo! 

Traga agulha, dedal, tesoura e retalhos de tecido que pos-

sa ter por casa, já sem utilidade. 
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ADRIP divulga... 

  

O que vai acontecer... 
 

EXPOSIÇÕES 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
 

EXPOSIÇÃO  

As melhores fotografias da 2ª maratona fotográfica  

organizada pela Associação ¼ ESCURO  

CIIPC/CMVRSA, Santa Rita 

De 18 Outubro a 29 Novembro  

Inauguração e entrega de prémios – 18 Outubro (6ªfeira), às 18h 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE  

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

Biodiversidade no extremo oriental da Ria Formosa 

Com a Educadora ambiental Ana Paula Martins 

22 de Setembro (Domingo) 

Ponto de encontro: Cacela Velha às 9h30 

Valor: 3 € (a reverter directamente para a orientadora) 
 

OFICINAS 

ALGIBEIRA EM TECIDO 

Vamos recriar uma peça do traje tradicional 

Orientação: Maria José Torres e Marilyn Pannett 

CIIPC, Santa Rita 

19 Outubro (Outubro) 

Das 10h00 às 18h00 

Pausa para almoço partilhado 

Para público em geral  

Vagas limitadas. Sujeito a inscrição prévia 

Valor – 10 € / pessoa (a reverter directamente para as 

 orientadoras) 
 

PINTURA DE PLATIBANDAS ALGARVIAS COM 

PIGMENTOS NATURAIS 

Cacela Velha 

29 de Setembro (Domingo) 

Das 15h30 às 17h30 

Oficina no âmbito das JORNADAS EUROPEIAS DO  

PATRIMÓNIO 2019  
 

MERCADO DE TROCAS 

Troca de coisas e saberes sem dinheiro, 17ª Edição 

Cacela Velha 

29 de Setembro (Domingo) 

Das15h00 às 18h00 

Organização 

Banco Local de Voluntariado 

Colaboração 

CIIPC / CMVRSA e ADRIP 
 

MERCADINHO DE OUTONO 

Mercado de Artesanato, Produtos Alimentares e 

Velharias/Artigos de 2ªmão 

Cacela Velha 

20 de Outubro (Domingo) 

Das 10h30 às 17h30 

 


