
Oferta educativa Concelhia 2019/2020 

O município de Vila Real de Sto. An-

tónio apresenta a nova Oferta Educa-

tiva para o concelho, documento que 

inclui um conjunto de acções educati-

vas que a Câmara Municipal oferece 

às escolas com o intuito  de contri-

buir para o enriquecimento da educa-

ção das crianças e jovens que estudam 

no concelho. 

O CIIPC participa nesta oferta conce-

lhia propondo 7 acções, todas elas 

com o objectivo de melhor conhecer 

e valorizar o nosso património, território e a sua história. 

3 das acções estão directamente relacionadas com a história e arqueologia 

da região: Desenterrar o passado, fazer falar pedras, ossos e cacos no 

túmulo megalítico de Santa Rita;  ser Arqueólogo por uma manhã e Via-

jar no tempo a partir dos vestígios arqueológicos. 

No âmbito da valorização do património oral realizaremos a acção Qual é 

coisa, qual é ela?, dando a conhecer adivinhas da nossa tradição oral. 

Mais ligado ao património do saber-fazer e do brincar, desenvolveremos a 

acção Brinquedos populares, criar e brincar. 

Continuaremos também a apostar na valorização do património natural e da 

utilização dos seus recursos pelo homem com a acção O que a terra nos 

dá?, desenvolvendo os temas do Pomar Tradicional de Sequeiro 

(1ºperíodo) e Para que servem as plantas? (2º e 3º períodos). 

Para o público escolar mais velho propomos a acção educativa Cacela Ve-

lha, Património e biodiversidade, com uma visita  seguida de um  jogo.  

O convite às escolas está feito e as acções educativas começam a decorrer já 

no mês de Novembro. 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

 

Na recta final de 2019 chega-nos 

a 24ª edição do Tomilho.  

Começamos este número com a 

divulgação da Oferta Educativa da 

Câmara Municipal de VRSA com 

destaque para as acções educati-

vas a desenvolver pelo CIIPC ao 

longo deste novo ano lectivo. 

Relembramos depois as activida-

des desenvolvidas em Setembro e 

Outubro (passeio, oficinas, pro-

jecto comunitário, exposição de 

fotografia, mercados em Cacela 

Velha e as comemorações das 

Jornadas Europeias do Patrimó-

nio). 

Na rúbrica Arqueologia e História 

damos a conhecer a utilização 

dos talegos ao longo da história e 

dos seus significados. 

O Objecto com História é também 

dedicado a um talego muito espe-

cial de Maria Silva.  

José Luís Mangas de Cacela Velha, 

partilha as suas memórias de cri-

ança e a ligação ao seu pai, pesca-

dor dessa vila. 

E porque nos aproximamos do 

Natal, Isabel Marques partilha 

uma receita de bacalhau. 

Terminamos esta edição com 

com dois convites e com a agen-

da cultural para os próximos dois 

meses.  Boas leituras e … 

Até Janeiro! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

No passado dia 19 de Outubro desafiámos os participantes da oficina 

“Algibeira em tecido”  a recrear uma peça do traje tradicional, criando e cos-

turando uma algibeira com retalhos de tecido, fitas, botões e linhas para 

bordar, e a redescobrir a utilidade da algibeira nos dias de hoje.  

A algibeira (o termo provém do árabe al-jibairâ) é um elemento do trajo po-

pular feminino que encontrávamos, até há pouco tempo, em quase todas as 

regiões do país. No Algarve, são também conhecidas por patronas e eram 

usadas no lado direito, escondidas entre a saia de fora e o saiote. Para lhe 

chegar passava-se a mão através da abertura disfarçada entre as pregas da 

saia. 

A função da algibeira, atada à cintura com atilhos, era ao mesmo tempo de-

corativa e funcional. Nela a mulher guardava o seu dinheiro, o lenço e mui-

tas vezes, o terço ou um amuleto protector. 

Na sua confecção é utilizado um molde de papel que se aplica sobre reta-

lhos de tecido. Depois de cosidos, são decorados com a aplicação de fitas, 

bordados e botões, ao sabor da inspiração e dos materiais disponíveis. 

Esta oficina teve a duração de um dia e contou com a orientação de Maria 

José Torres e Marilyn Pannett, grandes conhecedoras das artes da costura.  

 

Oficina “Algibeira em tecido”  

O percurso de Setembro do ciclo Passos Contados foi dedicado à biodi-

versidade e à sua importância para o planeta  e teve lugar em Cacela Ve-

lha, no extremo oriental da Ria Formosa. Foi orientado por Ana Paula 

Martins, educadora ambiental no Parque Natural da Ria Formosa, no 

presente, sob a gestão da Direcção Regional da Conservação da Nature-

za e Florestas do Algarve – direcção regional do ICNF . 

 Ficámos a conhecer melhor esta zona de grande valor ambiental, os seus 

ecossistemas, espécies protegidas, mas reflectimos também sobre as 

ameaças de que vem sendo alvo nos últimos anos, por via da intensifica-

ção do turismo no litoral e de novos projectos agrícolas no interior. O 

que podemos fazer enquanto cidadãos para defender a biodiversidade? O 

Jardim da Várzea de Cacela, que visitámos, é um bom exemplo de como, 

com poucos recursos, se conseguiu criar, na envolvente de Cacela Velha, 

um "refúgio de biodiversidade". 

Biodiversidade no extremo oriental 

da Ria Formosa  
Passeio sobre biodiversidade 

Oficina de Algibeira em tecido 
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“Vamos criar bolsas de retalhos” 

 encontros com a comunidade 
Com a entrada no Outono, recomeçaram os encontros com a comunidade em 

Santa Rita com vista à realização de um novo trabalho colectivo. 

O desafio consistiu em elaborar bolsas de retalhos / talegos para a exposição de 

rua “BOLSAS DE RETALHOS À PORTA”, feita com a participação da comunida-

de local para evocar as tradições associadas aos dias de Todos os Santos e dos 

Finados, nomeadamente a tradição dos peditórios que nesta altura eram feitos 

pelas crianças de porta em porta.  

Durante 1 mês e meio, todas as 5ª feiras à tarde, um grupo de pessoas juntou-se 

para elaborar as bolsas a partir de retalhos de tecidos que foram doados ao 

CIIPC e outros tantos que cada participante trouxe de casa: pedaços de camisas, 

saias, bibes, toalhas, cortinados, panos, tudo foi reutilizado nestes encontros on-

de, para além de trabalhar, se conviveu com alegria e amizade e se partilharam 

conhecimentos e saberes-fazeres. 

O resultado? Está  nas ruas de Santa Rita! Venha visitar a exposição até dia 11 de 

Novembro. 

  

 

 

 

Oficinas de bolsas de retalhos  

Os amigos da ASMAL e do Lar da Manta Rota da Santa Casa da Miseri-

cordia juntaram-se a esta iniciativa e vieram até ao CIIPC realizar belas 

bolsas de retalho. 

Cada um escolheu cores, cortou tecidos e  uniu-os em tiras bem colo-

ridas que depois se juntaram formando talegos para a exposição.  

Quando esta determinar, cada uma das entidades 

levará a sua bolsa. 

Agradecemos a 

vossa colaboração 

para este projec-

to! 
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Mercado das Trocas   

Mais um mercado alternativo 

aconteceu em Cacela Velha a 29 

de Setembro. 

Sem dinheiro, os participantes 

trocaram os seus bens ou servi-

ços por outros, num ambiente 

de amizade, solidariedade onde 

se valoriza o saber-fazer em de-

trimento do  valor monetário.  

Artesanato, produtos hortofrutícolas, comida, plantas, livros, roupa, arti-

gos de decoração, entre outros, marcaram presença neste mercado. A ní-

vel de serviços, os participantes poderam usufruir de uma aula de flamenco 

e de uma aula de zumba. Houve também espaço para uma oficina de cons-

trução de bonecos e uma oficina de pintura de platibandas, esta última in-

tegrada nas comemorações das Jornadas Europeias do Património. 

 

Jornadas Europeias  do Património                                                                                                                        

celebradas em Cacela Velha 
Este ano celebrámos as "Jornadas Europeias do 

Património", subordinadas ao tema Artes, Patri-

mónio e Lazer,  com uma oficina de pintura de 

platibandas em Cacela Velha. A oficina aconte-

ceu no âmbito do Mercado de Trocas e deu a 

conhecer aos muitos participantes este elemen-

to singular e identificador da arquitectura no 

Algarve. Com cal e pigmentos naturais recolhi-

dos em vários locais desta região, pintaram-se 

pequenas e grandes platibandas numa feliz com-

binação entre forma, cores e motivos repre-

sentados.   

Crianças, jovens. adultos, idosos estiveram em plena sintonia a pintar, mis-

turando várias tonalidades de pigmentos na cal ou tinta acrílica.  

O painel das platibandas poderá agora ser apreciado no CIIP Cacela, em 

Santa Rita.    
 

Mercadinho das trocas 

Oficina de platibandas 
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A exposição inaugurada no passado dia 18 de Outubro pelas 18h na Antiga Escola de Santa Rita, resulta 

de uma selecção dos melhores trabalhos fotográficos apresentados pelos participantes da II ª Maratona 

de fotografia pelo concelho de Vila Real de Santo António que decorreu em Maio de 2019, a quando das 

comemorações do dia da cidade de Vila Real de Santo António. 

Esta exposição é composta por 30 trabalhos (fotografias tiradas na freguesia de Vila Nova de Cacela) no 

tamanho 30/40cm distribuídos pelos oito temas que os concorrentes tiveram que interpretar fotografica-

mente. 

Todos os participantes na maratona estão representados na exposição com pelo menos com uma ima-

gem. 

A organização pertence à 1/4 Escuro (Associação de Fotógrafos Amadores de Vrsa) e conta com a cola-

boração da Autarquia de VRSA e do CIIPC - Centro de Investigação e Informação do Património de Ca-

cela). Estará patente ao público até 29 de Novembro. Venha visitá-la! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercadinho de Outono  

Exposição de Fotografia   

“As melhores fotografias da 2ª Maratona Fotográfica”  

20 de Outubro foi dia de Mercadinho 

em Cacela Velha. A celebrar desta 

vez o Outono, contámos com a parti-

cipação de perto de uma centena de 

artesãos e produtores alimentares e 

mais de uma dúzia de participantes 

com artigos em 2ª mão e velharias, 

para além de uma zona de petiscos. 

O Mercadinho contou com muitos 

visitantes que foram até Cacela Velha 

passear e desfrutar do artesanato da 

nossa região. 

Dia 8 de Dezembro teremos o Mer-

cadinho de Natal. Não falte! Conta-

mos consigo para votar na sua banca-

da preferida no âmbito do “Concurso 

da Bancada mais bem decorada” que 

iremos voltar a realizar. 
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Arqueologia e história 

 Talego e os seus usos ao longo da história 

Proveniente da palavra árabe “ta'liqa” que significa saco, o  “talêgo” é a forma regionalista da palavra 

“taleigo”. Esta, assume ainda outras variantes consoante a região do país: “taleiga”, “taleigada”, “taleigão”, 

“taleigo” e “taleiguinho”.  

Segundo Hernâni Matos, o talego é “a embalagem reciclável inventada pela sabedoria popular, que sempre 

soube encontrar formas criativas de lutar contra a adversidade e a falta de meios. Depois de puído e roto pelo 

uso e pelas lavagens sucessivas, era remendado por mãos hábeis de mulheres, que assim lhe prolongavam a lon-

gevidade.” (Hernâni Matos, https://dotempodaoutrasenhora.blogspot.com) 

Este saco, feito com retalhos de tecidos de peças usadas (camisas, lençóis, panos, saias, calças, cortinados, 

etc.) tem tido várias utilizações ao longo da história. Estas diferentes utilidades foram sendo espelhadas  

por alguns artistas nos seus quadros, ilustrações, etc., como  veremos de seguida. 

Para os viajantes e trabalhadores ru-

rais que iam fazer temporadas agríco-

las noutras paragens, o talego servia 

para transportar a sua pouca bagagem 

(alguma peça de roupa ou alimento) 

de viagem. Observe-se a este propó-

sito o quadro pintado a óleo de Do-

mingos Rebelo ( figura nº1) denomi-

nado “Os Emigrantes”(1926), a obra  

“Emigrante” (1918) de José Malhoa 

(Figura nº2),  “Saloios em Lisboa” de 

Stuart Carvalhais (1887-1961) (Figura 

nº3) ou, mais antigo, a ilustração do 

livro  do  “Tacuinum  Sanita-

tis” (1835), tratado do século XI da 

autoria do médico árabe Ibn Butlan 

de Bagdá (Figura nº4). 

Na aldeia de Santa Rita ainda há quem 

se lembre de familiares que partiam                                                                                    

para a ceifa no Alentejo levando um talego às costas com os seus poucos pertences.  

Nos trabalhos agrícolas, os talegos serviam para guardar sementes ou para transportar a merenda que 

comiam no intervalo das suas tarefas.  

Figura nº1 - “Os Emigrantes” Figura nº2 - “O Emigrante” 

Figura nº3 - “Saloios em Lisboa”  
Figura nº4 - “Tacuinum  Sanitatis”  
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Já os moleiros recebiam talegos de 

cereais (trigo, milho, cevada ou cen-

teio) que devolviam com farinha 

“após terem subtraído a maquia devi-

da à moagem.”   

 (Hernâni Matos) 

Raquel Roque Gameiro Ottolinni 

ilustra esta imagem no seu quadro a 

aguarela “DENTRO DO MOI-

NHO” (1889-1970) (Figura nº5). A 

ilustração “Outubro” do “Livro de 

Horas do Duque de Berry” (Século XV) representa um trabalhador rural 

que utiliza o talego para guardar as sementes que vai semear. (Figura nº6) 

Também para ir às compras, à mercearia, às feiras, o talego era funda-

mental tanto para transportar as com-

pras feitas (pão, feijão, grão,  etc.) co-

mo para levar algumas moedas e notas 

para as compras (neste caso um talego 

mais pequeno que se enfiava no bolso). 

A ilustração de Alfredo Roque Gamei-

ro (1864 - 1935) para “As Pupilas do 

Senhor Reitor”, de Júlio Diniz e a 

aguarela de Alberto de Souza (1880-

1961), intitulada SERRA DO CAMU-

LO - MULHER COM CAPUCHA 

(1937), reproduzida  em bilhete-postal 

ilustrado em 1941, mostram-nos a im-

portância do talego nestes contextos 

do quotidiano. 

Em casa, era usado frequentemente para guardar o pão, feijão ou grão ou as ervas para o chá e faziam 

frequentemente parte do enxoval das noivas, pela sua utilidade.  

Em Santa Rita a palavra talega é também usada para designar o saco onde se põe a azeitona que aí é es-

premida para fazer o azeite nos pequenos lagares caseiros. 

Fica clara a utilidade que o talego tem tido ao longo da história e do papel que poderá vir a ter no futuro 

enquanto alternativa ao uso do saco de plástico. Uma alternativa mais ecológica e convergente com a 

política dos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.   

As imagens deste artigo foram retiradas do artigo “Os Talêgos (3 ª edição)” de Hernâni Matos publicado 

em https://dotempodaoutrasenhora.blogspot.com/2011/05/os-talegos-3-edicao.html . 

Figura nº6 - “O Emigrante” 

 

Figura nº5- “Dentro do Moinho” 

Figura nº7 - Ilustração de Alfredo Ro-

que Gameiro  

Figura nº8 - “Serra do Caramulo - 

Mulher com capucha” 

https://dotempodaoutrasenhora.blogspot.com/2011/05/os-talegos-3-edicao.html


 

   

Talego  

Função principal:  
Talego, taleigo ou bolsa de retalhos servia para transportar ou guardar alimentos como o pão, legumino-

sas ou ervas aromáticas. 

Descrição do objecto:  
Esta bolsa é feita em retalhos de tecidos de uma saia, camisas de homem e é forra-

da com o tecido de um antigo lençol. É rectangular e mede 36 cm de cumprimento 

e 26,5 cm de largura. 

A bolsa está decorada com duas borlas feitas em linha, bem como o cordão que se 

encontra na extremidade superior, na boca da bolsa, onde são inseridos os alimen-

tos que se guardam ou transportam. 

Dados históricos: 

Este talego foi feito por Ilda Justo, avó de Maria Prosper Silva, e terá mais de um 

século. 

Ilda Justo, natural de Cacela, nasceu em 1890 e aprendeu costura ainda em criança. 

Esta bolsa terá sido feita durante a sua adolescência. 

Ao longo do tempo a bolsa teve várias utilizações, servindo nomeadamente para guardar figos secos, le-

guminosas ou ervas aromáticas. 

Depois da morte de Ilda Justo, a bolsa passou por várias pessoas da família mas foi a neta Maria Silva que 

acabou por ficar com ela e lhe ganhar especial afeição pelas memórias que guarda da sua avó. 

Mais recentemente, Maria Silva guarda nela o seu louro mantendo viva a utilidade do talego. 

 

Objecto com História 
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Recordações de José Luís Mangas 

A presente fotografia leva-nos até há 60 anos atrás, à 

infância de José Luís Mangas (o menino do meio), da 

irmã Maria João Mangas (a menina mais pequena) e da 

prima irmã Ângela Roberta (a menina mais crescida). 

Com idades entre os 1 e 4 anos, estes meninos fo-

ram fotografados por um profissional na casa onde 

nasceram, situada nas Quatro Águas, em Cacela. 

Os irmãos, filhos de João Mangas, viveram nesta casa 

durante a sua infância tendo depois mudado para Ca-

cela Velha, inicialmente para uma casa alugada que 

mais tarde foi comprada pela família. 

Frequentaram a Escola da Fonte Santa, para onde iam 

a pé com a saca de pano às costas, feita pela sua mãe, 

recorda José Luís Mangas. 

Maria João terminou a escola e seguiu a sua vida no 

ramo de hotelaria, vivendo actualmente em Vila Real 

de Santo António. 

José Luís não chegou a terminar a escola primária 

tendo ido logo, desde muito cedo, trabalhar com o seu pai no mar. 

Juntos, mariscavam nas águas da Ria Formosa, em Cacela Velha, e iam numa lancha a remos ao mar lan-

çar aparelhos de pesca. 

Na ria apanhavam uma grande variedade de marisco: berbigão, ameijoa, lingueirão, canilhas, búzios…No 

mar, eram as conquilhas. Para a pesca iscavam com berbigão apanhando peixe como besugos, muxarras, 

ferreiras, sargos, choupas, aranhas e parrachos (linguados). Era uma ria e um mar rico em peixe e maris-

co, recorda José Luís Mangas. “Hoje acabou tudo, não há nada disso já.” “Nesse tempo a barra era no 

Lancém.” 

Para além da lancha, tiveram também uma chata que foi construída pelo Mestre Andorinha, utilizada  

para a pesca. Só mais tarde surgiu o barco a motor, sendo até então tudo feito com esforço dos braços 

destes dois homens. 

Quando o pai deixou de ir ao mar, José Luís foi trabalhar para uma firma de Setúbal na apanha de ostras 

nos viveiros de Cacela Velha e Fábrica. 

Depois da morte do pai, José Luís deixou de trabalhar no mar e na ria, vivendo hoje o seu quotidiano 

entre Vila Real de Santo António e Cacela Velha, sempre na companhia da sua bicicleta. 

Memórias e saberes 
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Receita 
 

Bacalhau com natas, Receita de Isabel Marques 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: (4 pessoas) 

 
 4 postas de bacalhau  

 600 ml de leite 

 1 cebola  

 2 colheres de sopa de farinha 

 1 kg de batatas 

 200 ml de natas 

 Azeite 

 Noz moscada 

 Sal e pimenta 

Memórias e saberes 

Modo de preparação: 

 Cozer o bacalhau com leite. 

 Cortar a cebola em rodelas finas e refogar com o 

azeite até ficar mole e transparente. 

 Escorrer o bacalhau e desfaze-lo em lascas e jun-

tar à cebolada. Refogar lentamente. 

 Polvilhar com farinha, mexer e regar com o leite  

onde cozeu o bacalhau. Deixar engrossar,  me-

xendo de vez enquanto. 

 Descascar as batatas e depois  cozer ou fritá-las 

conforme o gosto. 

 Juntar as batatas ao bacalhau e temperar com sal, 

pimenta e noz moscada. 

 Deitar o preparado num tabuleiro de ir ao forno. 

 Espalhar em cima as natas e polvilhar com queijo 

ralado. 

 Levar ao forno até estar gratinado. 

 Servir acompanhado de  salada de alface e tomate. 

Bom apetite! 

Seguindo a tradição de comer bacalhau no Natal, Isabel Marques partilha com o Tomilho uma receita que 

costuma fazer no dia de Natal para a sua família. Na véspera de Natal tem por hábito fazer bacalhau cozi-

do e no dia de Natal, aproveitando as sobras  do dia anterior,  faz este prato de bacalhau diferente e mui-

to apetitoso! 

Mas porquê a importância do bacalhau na época festiva? 

Segundo a investigadora Guida Cândido “Até ao início do século XX, as marcas da religião na alimentação 

eram muito fortes e tinham muita influência”. A imposição de jejuar carnes nos dias que antecedem o Natal  

levou as pessoas a optarem por comer peixe nesta altura. Sendo a  oferta de peixe fresco, nesta época 

do ano mais fraca e, logo, o seu valor comercial mais elevado, o peixe seco como o bacalhau, tornava-se 

a opção mais comum, principalmente para a população com poucos recursos económicos. 

A Investigadora Maria José  Azevedo acrescenta ainda que, tendo em conta a altura do ano, “ É um prato 

de clima frio que é servido bem quente, com características que fazem parte do que é a consoada, que significa 

consolo, regalo.” ( https://www.noticiasmagazine.pt/2016/porque-comemos-bacalhau-na-ceia-de-natal/) 



 O que vai acontecer... 
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Convite para o Magusto 
Dia 11 de Novembro, 2ª feira, venha até à antiga Escola de Santa Rita comemo-

rar o S. Martinho com um magusto oferecido pela Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António com a colaboração da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela. 

Entre as 15h30 e as 17h00 faremos um convívio acompanhado com castanhas e a 

prova de vinho novo, como manda a tradição. 

Outras iguarias serão bem-vindas! 

Contamos consigo e com  toda a 

família! 

Convite 

Vamos preparar o Natal em Santa Rita  

Com o Natal à porta está na altura de nos juntarmos novamente e unir esforços 

para que a aldeia de Santa Rita receba esta festividade de braços abertos. 

A partir de dia 7 de Novembro e durante as 5ª feiras seguintes trabalhare-

mos na realização era decoração de uma árvore de Natal comunitária que ficará 

instalada no centro da aldeia e de um presépio.  

Vamos trabalhar com várias artes: tricot, crochet, costura, bricolage, etc. 

Contamos consigo, 5ª feiras à tarde, entre as 14h e as 17h.  

Vamos precisar da colaboração de todos os que se quiserem juntar! 
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ADIVINHAS 

 

1. Que é, que é, 

Que anda de buraco  

em buraco, 

Sempre com as tripas de 

rasto? 

 

2. Cai no chão  

Não se quebra; 

Vai à água, 

Logo se quebra. 

 

3. Sou uma senhora toda as-

senhoritada 
Uso anéis toda a vida 

Estrago tudo em comer 

Nunca encho a barriga. 

 

4. São muitos vizinhos 

Com os mesmos modos; 

Quando um erra, erram to-

dos  

 

5. Que é que vai e vem, 

Sem nunca sair do seu lugar? 

 

Soluções 

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 
Até 29 Novembro  
Horário 
De segunda a sexta-feira 
9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
 

EXPOSIÇÃO DE RUA  
“BOLSAS DE RETALHOS À PORTA” 
Com a participação da comunidade local para evocar as tradi-
ções associadas aos dias de Todos os Santos e dos Finados  
Aldeia de Santa Rita, 31 de Outubro a 11 de Novembro 
 

EXPOSIÇÃO  

PRESÉPIO ALGARVIO  

Elaborado com a comunidade de Santa Rita 

De 7 de Dezembro a 6 de Janeiro 
CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE  
INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 
GEORRECURSOS DE SANTA RITA - USOS DE HOJE 
E DO ANTIGAMENTE 
Com o geólogo Hélder Pereira  
Sábado, 9 de Novembro  
Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita 
Valor: 3 € 
 

OFICINAS 
BOLSAS DE PANO COM RETALHOS  
Para guardar pão, feijão… e ao plástico dizer não! 
No âmbito da exposição de rua “Bolsas de retalhos à porta” em 
Santa Rita 
CIIPC, Santa Rita 
Domingo, 10 de Novembro 
Das 14h30 às 18h00 
Para público em geral 
Participação gratuita 
 

COROAS DE NATAL COM FOLHAGEM LOCAL 
Com Violeta Weitz e Cristina Agut   
CIIPC, Santa Rita 
Sábado, 7 de Dezembro 
Das 15h00 às 18h00 
Para público em geral 
Valor: 7,5 €/por pessoa, 13€/adulto +criança 
 
 

MERCADINHO DE NATAL 
Mercado de Artesanato, Produtos Alimentares e 
Velharias/Artigos de 2ªmão 
Cacela Velha 
Domingo, 8 de Dezembro  
Das 10h30 às 17h00 

1. Agulha, 2. Folha de papel, 3. Tesoura,  

4. Botão, 5. Porta 


