
Passos Contados de volta em Abril 
A 14ª edição do ciclo “Passos Contados”, passeios pe-

destres de interpretação da paisagem em Cacela e Vila 

Real de Santo António começa já em Abril e termina em 

Outubro. O programa conta com sete passeios temáti-

cos que propõem novas experiências de interpretação e 

descodificação das paisagens culturais, seus valores natu-

rais e elementos patrimoniais. A partir das conversas 

com os orientadores dos percursos, enquanto se obser-

va a paisagem, propõe-se conhecer melhor e de forma 

mais estimulante o nosso património.  

O primeiro passeio, seguido de uma oficina, realiza-se 

dia 19 de Abril e é dedicado novamente às plantas me-

dicinais e suas aplicações na saúde, orientado pelo 

naturopata João Beles; a 10 de Maio o arquitecto e poe-

ta José Carlos Barros guiar-nos-á pela poesia e prosa 

dos lugares: de Cacela a Vila Real de Santo Antó-

nio; Pelas margens da Ria Formosa. À procura 

dos animais da maré baixa é o tema do passeio de 

dia 7 de Junho, orientado pelas biólogas Paula Moura e 

Ana Moura.  

O terceiro ano da campanha de escavações arqueológi-

cas em Cacela Velha, a decorrer entre Junho e Julho, se-

rá o mote para o passeio de 11 de Julho, dedicado ao 

tema muçulmanos e cristãos na Cacela medieval 

com as arqueólogas Cristina Garcia e Maria João Valente e o antropólogo 

físico Hugo Cardoso; no final do dia 29 de Agosto faremos um passeio pelas 

salinas conversando com os produtores de sal Jorge Filipe Raiado e Sandra 

Madeira e com os salineiros sobre a safra do sal, que terminará com uma 

degustação. O passeio de Setembro (dia 27), orientado pela engenheira Ana 

Arsénio, o agricultor João Sol e o arquitecto José Carlos Barros, debruça-se 

sobre o pomar tradicional de sequeiro: O figo, a amêndoa e a alfar-

roba no barrocal algarvio.  Para encerrar este ciclo teremos, a 17 de 

Outubro, um passeio sobre o ciclo do medronho: do fruto à aguar-

dente, sob a orientação dos engenheiros Ana Arsénio e David Santo e com 

a participação especial de elementos da população local conhecedores desta 

temática.  

Junte-se a nós e participe nos Passos Contados! 
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SANTA RITA 
Nota de edição: 

Bem-vindos à  26ª edição do 

Tomilho! 

Começamos por divulgar o 

programa da 14ª edição dos 

Passos Contados deste ano que 

começa já em Abril. 

Relembramos depois com mai-

or detalhe as actividades desen-

volvidas em Janeiro e Fevereiro 

(oficinas, projecto comunitário, 

actividades educativas). 

Nesta edição exploramos o 

tema  dos brinquedos popula-

res nas rúbricas Objecto com 

História e  Arqueologia e História. 

Maria Silva recorda a sua infân-

cia no Jardim de Vila Real de 

Santo António através de uma 

fotografia antiga. 

Maria José Lourenço, residente 

na Manta Rota, partilha com os 

leitores do Tomilho uma recei-

ta com sabor a mar e a terra. 

Experimente! 

Terminamos com dois convites 

no âmbito dos Maios e com a 

agenda cultural com adiamen-

tos de última hora, por medi-

das de restrição por parte da 

autarquia face à proliferação do 

Coronavirus.    

Esperamos no final de Abril 

poder retomar as actividades 

por agora suspensas. 

Boas leituras e … 

Até Maio! 
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Aconteceu... 
Oficina 

“Trabalhar a pele” 

Oficina  

“Flores em crochet” 

Oficina “Trabalhar a pele” 

Teve lugar dia 19 de Janeiro a primeira oficina do ano, dedicada ao tra-

balho em pele.  

O trabalho da pele e do couro para fazer calçado, vestuário ou correias 

e outros apetrechos para os animais é quase tão antigo como a história 

do homem. No sul de Portugal somos certamente herdeiros de saberes 

e técnicas deixadas pela presença islâmica. Sapateiros e correeiros eram 

alguns dos artesãos que no passado se dedicavam a estes trabalhos. 

Os participantes da oficina tiveram oportunidade de conhecer e sentir 

diversos tipos de pele e seus usos nestas artes, bem como algumas téc-

nicas utilizadas pelos artesãos que trabalham com esta matéria prima.  

Foram depois desafiados, pelo Mestre Fer-

nando Gonçalves, artesão e orientador da 

oficina, a criar uma pequena carteira com 

peles de diversas cores e uma pulseira. No 

final criaram-se dezena e meia de lindas 

carteiras coloridas e pulseiras entrançadas!  

Oficina “Flores em crochet” 

Dia 2 de Fevereiro tivemos uma tarde dedicada ao crochet.  

Nesta oficina, orientada por Violeta Weitz, aprendemos a fazer flores  

em lã e linha de algodão. Experimentámos diferentes pontos, formas e 

combinações de cores. Os participantes, miúdos e graúdos, criaram com 

entusiasmo uma diversidade de flores cheias de cor. A maioria das flores 

foram oferecidas ao projecto comunitário de Santa Rita para serem utili-

zadas nos Maios. 
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O  T O M I L H O  

 

 

 

Projecto Comunitário prepara Festas em Santa Rita 

Passada a época natalícia, a comunidade de Santa Rita recomeçou a encontrar-se todas as 5ª feiras para 

iniciar novos projectos. 

Durante o mês de Janeiro e Fevereiro, elaborámos flores em crochet para 

a festa dos Maios em Santa Rita. 

Múltiplas flores de diversas cores e feitios nasceram com o intuito de 

adornar o novo véu da Maia, um trabalho muito bonito feito pela comuni-

dade local e com a participação de amigas vindas do resto do Concelho. 

No final do mês, tivemos o prazer de receber Noélia e Maria Teresa, duas 

talentosas senhoras que fazem parte do grupo de moradores do Projecto 

SAAL em Cabanas de Tavira, que partilharam os seus saberes sobre a ela-

boração de flores de papel.  

Depois de nos ensinarem 3 ou 4 técnicas diferentes, as participantes puse-

ram a mão na massa e começaram a fazer belíssimas flores em papel seda 

e papel crepe que vão servir para decorar a aldeia por altura da festa de 

Santa Rita e nos Santos Populares.  

Até à Páscoa suspenderemos os encontros semanais de acordo 

com as medidas de restrição por parte da Autarquia, em respos-

ta ao surto de Covid-19, esperando brevemente poder continuar 

os projectos com a comunidade. 

Exposição “Lendas e Encantamentos Algarvios” 

Nesta exposição dão-se a conhecer 16 lendas representadas em trabalhos cria-

dos por crianças dos jardins-de-infância de vários concelhos da região. Os traba-

lhos foram realizados no âmbito do projecto "Lendas e Encantamentos Algar-

vios" promovido pela Rede de Museus do Algarve que pretendeu valorizar o pa-

trimónio oral do Algarve, nomeadamente as lendas algarvias, expressão do patri-

mónio imaterial integrante da identidade regional. 

Participaram cerca de 800 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 

anos, com o acompanhamento de cerca de 40 educadoras, de Jardins de Infância 

dos Concelhos de Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, que foram 

desafiadas, depois de um momento de narração das lendas, a realizar um traba-

lho artístico sobre as mesmas, tendo uma caixa como ponto de partida. 

Durante o mês de Janeiro a Biblioteca Municipal Vicente Campinas Vila Real de 

Santo António acolheu esta exposição itinerante que resulta de uma selecção 

dos muitos trabalhos realizados. 

No concelho de Vila Real de Santo António este projecto foi dinamizado, no ano 

lectivo anterior, pelo CIIPCacela / CMVRSA no âmbito da oferta educativa do 

Município. Participaram crianças de jardins-de-infância e do 1º ciclo de Vila Nova 

de Cacela, Monte Gordo Vila Real de Santo António. 
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Oferta Educativa  
Os dois primeiros meses de 2020 foram muito animados com actividades desenvolvidas pelo CIIPC no 

âmbito da oferta educativa do Concelho de Vila Real de Santo António, tendo sido abrangido um total 

de 275 crianças nos vários momentos. 

Continuámos a dinamizar a acção educativa dedicada às adivinhas “Qual é 

coisa, qual é ela? Adivinhas da nossa tradição oral”, em 3 momen-

tos, com alunos entre os 3 e os 5 anos, num total de  63 crianças. 

Nesta actividade sentamo-nos em roda a conversar sobre o que são adivi-

nhas, estimulando as crianças a participar activamente na conversa. Poste-

riormente passamos para um jogo com o auxilio de objectos que dão pis-

tas para as respostas às adivinhas. 

A acção educativa “O que a terra nos dá? Pomar Tradicional de Sequeiro”  foi solicitada por 4 

turmas da pré-escolar, duas do JI/EB1 de Monte Gordo e outras duas do JI/EB1 Manuel Cabanas. Esta 

actividade continuou a ser realizada na quinta da unidade de agro-turismo “Casa de Cacela”. Ao todo, 

participaram nesta acção educativa 74 crianças. Esta acção dá a conhecer as 4 árvores do Pomar Tradi-

cional de Sequeiro através de uma conversa, passeio e degustação de vários produtos derivados dos 

frutos destas árvores. 

Várias turmas, desde a pré-

escolar até ao 4º ano, continua-

ram a solicitar a acção educativa 

“Brinquedos populares. Cri-

ar e brincar”. Dando resposta 

a esta procura, a equipa do 

CIIPC esteve em 6 salas de aula 

a dinamizar esta actividade que 

muito encantou os alunos mas 

também os educadores e pro-

fessores que, de forma muito positiva, se envolveram na descoberta dos brinquedos antigos a partir de 

uma maleta pedagógica. No total, 118 crianças, entre os 3 e os 10 anos, participaram nesta acção,  

construindo brinquedos populares. 

Dinamizámos ainda, pela primeira vez neste ano lectivo, a acção educativa “Desenterrar o passado e 

fazer falar pedras, ossos e cacos no túmulo megalítico de Santa Rita” com uma turma do 4º 

ano da EB1 Caldeira Alexandre, com 20 crianças. Nesta actividade de descoberta convidamos as crian-

ças a descobrir como se vivia na pré-história a partir de uma visita a  um monumento funerário com 

cerca de 5000 mil anos, um dos mais significativos teste-

munhos pré-históricos da região.  

Este trabalho educativo continuará a ser realizado até ao 

fim deste ano lectivo, sempre com o objectivo de dar a 

conhecer e valorizar o nosso património cultural. 
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Boneca de trapos 
Função principal:  
Trata-se de um brinquedo feito para crianças que re-

produz a forma humana, geralmente a feminina e infan-

til, e que está associado à representação da maternida-

de e paternidade. 

 

Descrição do objecto:  
Boneca com cerca de 60 cm feita em tecido branco e 

com enchimento feito sobretudo com meias ou col-

lants de vidro. A roupa é feita com restos de tecidos 

de outras roupas da família. O cabelo é feito em lã. 

 

 

 
 

Dados históricos: 

Esta boneca tem cerca de 30 anos e pertence a Mónica Sofia, neta da 

autora da boneca Maria Teresa Mascarenhas. 

Após o nascimento da primeira neta, Maria Teresa resolveu fazer uma 

boneca com base nos conhecimentos aprendidos no curso de trapolo-

gia da Universidade de Tempos Livres que, na altura, funcionava na Jun-

ta de Freguesia de Vila Nova de Cacela. 

Aproveitando restos de tecidos, collants e meias de vidro, Maria Teresa 

fez esta boneca com que a sua neta brincava sempre que estava em casa da avó. 

Os sapatos da boneca eram de bebé e foram encontrados no lixo. Depois de limpos e arranjados, volta-

ram a ganhar vida nos pés desta boneca. 

Nome? Nunca lhe foi dado nenhum. É a boneca! 

Hoje está sentada numa cadeirinha, num dos quartos da casa, à espera que alguém lhe pegue e brinque 

novamente com ela. 

Objecto com História 
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BRINQUEDOS POPULARES E BRINCADEIRAS NA ANTIGUIDADE  

Egipto Antigo, Grécia e Roma 
 

Muitos dos brinquedos com que brincámos na infância têm origens 

remotas na antiguidade. A verdade é que testemunhos escritos, acha-

dos arqueológicos e iconografia antiga (pinturas murais, mosaicos, 

imagens em vasos gregos, representações em sarcófagos infantis) nos 

mostram que as infâncias e brinquedos das civilizações egípcia, grega e 

romana não mudaram assim tanto. Basta observar os testemunhos 

que nos deixaram - crianças brincando com as suas bonecas articuladas 

de madeira, cavalos de pau, espadas de madeira, com piões e ioiôs, no-

zes, ossinhos ou pedrinhas - para o perceber. 

No antigo Egipto, algumas pinturas murais representam os mais pequenos a correr pelos campos, brincan-

do, em jogos de destreza e rodeados de animais domésticos. Em alguns enxovais infantis, foram encontra-

dos brinquedos com milhares de anos: bonecas de madeira ou de barro com cabelo feito de contas, bolas 

de fibra vegetal, animais e pequenos barcos de madeira, piões, jogos de tabuleiro, carros de terracota… (A 

Infância no Egipto in A vida quotidiana no Egipto, na Grécia e em Roma, National Geographic. Edição Especial, 

2012). 

Num testemunho escrito, um habitante da Ática, na Grécia Antiga, regista ter comprado um carrinho para 

o seu filho para o Ano Novo e recorda as habilidades da criança fabricando brinquedos com as próprias 

mãos: “Moldava casinhas, esculpia barquinhos, construía carrinhos e das cascas das romãs fazia rãs que era 

um encanto vê-lo.” Coexistiam já na época os brinquedos feitos por artesãos, com os brinquedos criados 

pelas próprias crianças. (Michel Manson, História do Brinquedo e 

dos Jogos, Teorema, Lisboa, 2001) 

A boneca é certamente um dos brinquedos mais antigo. Servia 

para brincar mas carregava também, na antiguidade, um sentido 

simbólico e ritual, quando a jovem a doava às deusas pedindo-

lhes amor, casamento e fertilidade. Encontramos bonecas gre-

gas de terracota, e bonecas romanas de osso, madeira dura e 

marfim, frequentemente providas de membros articulados para 

permitir desempenhar todos os papéis e jogos de faz de conta.  

As crianças da antiguidade também brincavam com objectos miniatura, a maior parte confeccionados em 

barro. Com pequenos pratos, vasos, tijelas, iniciavam-se as meninas nas lides da casa. No espólio do Museu 

de Conímbriga (Portugal) encontra-se um conjunto de miniaturas de 

louças de barro: um pucarinho, duas tigelinhas e uma lucerna que 

seriam brinquedos vulgares entre as crianças na Roma Antiga. 

Arqueologia e História 

Na Grécia Antiga, por ocasião das festas dioni-
síacas as crianças recebiam como prenda um 
vaso, em forma de couve-coração, decorado 
com cenas de brincadeiras. 

Boneca em marfim do 

Antigo Egipto  Bonecas séc. IV e III a.C.,  
Museu do Louvre 

Miniatura de época Helenística, Museu do Louvre (4cms de alto); 

 Miniaturas de loiça, Museu de Conimbriga  
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Gregos e romanos brincavam com cavalos de pau, por vezes 

cavalgando só numa cana como se fosse um cavalo. Correr 

com o arco era igualmente, uma brincadeira muito popular, 

praticada até pelos adultos. Também se conhecem carrinhos de 

madeira em que as crianças se faziam transportar puxadas por 

outras crianças ou animais. Os oleiros galo-romanos fabri-

cavam modelos de animais (cavalos, touros,…) com rodas, 

brinquedos relativamente comuns nesses tempos. 

 
 

As crianças exibiam e aprimoravam a sua destreza com a bola, o 

pião e o ioiô. O jogo do berlinde também remonta à antiguidade 

mas jogava-se então com nozes. Entre os romanos era tal o fascí-

nio das crianças e jovens pelos jogos com nozes, que quando cres-

ciam se dizia que os meninos estavam a deixar as nozes “nuces re-

linquere”. (João Amado, A história dos brinquedos na antiguidade clás-

sica, Revista Galega de Educação, nº51, 2011) 

Para além das nozes jogava-se com outros frutos e materiais natu-

rais. Veja-se o famoso jogo dos astrálagos ou da bugalha, jogado na 

antiguidade com ossinhos (tornozelos de ovelhas ou cabras) ou 

com pedras, pensa-se que associando o 

lado lúdico ao carácter divinatório. É um 

jogo composto de cinco peças que são lançadas ao ar e apanhadas na parte de 

trás de uma das mãos numa sequência com variantes. Trata-se no fundo do 

antecedente do tão comum jogo das 5 pedrinhas ou das 5 Marias, que tantas 

meninas jogaram até há bem pouco tempo. 

De entre os já muito comuns brinquedos sonoros e musicais conheciam-se à 

época as flautas em cana ou osso e o Rhombus, conhecido hoje como zomba-

deira, bufa-gatos ou nique-nique que consiste em fazer rodar um botão ou 

uma talisca redonda com 2 furos, entre um fio que 

se estica entre as duas mãos até produzir um zuni-

do característico. Na época romana este objecto 

fazia parte do enxoval das mulheres recém-casadas e servia para proteger o casamen-

to e prevenir a infertilidade do marido. 

Na antiguidade pode dizer-se que as brincadeiras reflectiam a vida 

adulta, procurando recriá-la e imitá-la, muitas vezes perpetuando modelos de género (meninas brin-

cando com bonecas e miniaturas de loiça e meninos com carros e espadas). Mas outra grande parte cen-

trava-se no desenvolvimento de competências e “habilidades”, ou no mero recreio, reconhecendo já aos 

mais pequenos a importância do tempo para brincar e ser criança. A brincadeira, como reconheciam al-

guns filósofos antigos, era já na antiguidade um “assunto sério” na vida quotidiana das crianças. 

Brinquedo com cavalo e cavaleiro. Fotografia a partir de: 
Ancien Rome 

Boi com rodas, época grega séc. VII a.C., Museu do Louvre 

Jogo de plano inclinado com nozes 

Brincando com um ioiô. Taça ática, Museu de 
Berlim; Pião. Época helenística, Grécia, Museu 
do Louvre 

Jovens jogando com pedrinhas. 
Fresco de Herculanum, Museu de 
Nápoles  

Flauta em osso de época Romana (?) 

recolhida por Estácio da Veiga em Cace-

la, VRSA, Museu Nacional de Arqueologia  

Criança conduzindo “biga” puxada por avestruzes. Villa Romana del Casale, 
Sicília; Criança brincando com o arco. Representação em sarcófago de Criança, 
Museu do Vaticano 

Cupido com Rhombus. Época romana  
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Memórias e saberes 

Memórias de infância passadas no  jardim de                      

Vila Real de  Santo António 

A cidade de Vila Real de Santo António, com a sua traça pombalina, até final dos anos 90 desaguava 

nas margens do Guadiana com um belíssimo jardim que fazia a separação entre o majestoso edifica-

do da marginal  e o rio. 

Ainda hoje Maria Prosper da Silva se recorda do cheiro, da cor, da vida deste jardim onde brincava 

na sua infância, quando vinha de férias para a casa da sua avó em Vila Real de Santo António. 

Desde os seus 4 anos que aqui passava os 3 meses das férias de Verão e o jardim fazia parte do seu 

quotidiano. Era aí que brincava com outras crianças enquanto os adultos se sentavam à sombra das 

árvores a conversar.  

Recorda as enormes árvores  centenárias que aí 

existiam, os magníficos troncos que serviam de es-

conderijo  nos jogos da apanhada e das escondidas 

com que se entretinham longos períodos. Os can-

teiros cheios de flores com uma diversidade de cor 

e cheiro fazem também parte da sua memória de 

infância. Várias gerações brincaram no jardim e para 

todas elas é uma grande referência do seu passado 

e da sua identidade. 
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O surgimento do jardim remonta ao início dos anos 50, quando foi feita a construção da Av. da Repúbli-

ca com o seu antigo Mercado do Peixe, em frente à Alfândega, e localizava-se entre os torreões sul e 

norte. A zona ribeirinha a sul  era um terreiro onde acontecia a Feira da Praia que se prolongava pelas 

ruas da vila.  

Só no final dos anos 80 esta zona foi intervencionada ganhando calçada e ajardinamento, projecto a car-

go da autarquia realizado pelo arquitecto Desidério Batista.  

A construção da Marina,  terminada em 1998,  levou a uma remodelação profunda do jardim tendo uma 

vasta área desaparecido para dar lugar ao cais de estacio-

namento, à rampa de varadouro e quebra-mar flutuante e 

às rampas de acesso aos barcos de recreio. 

O desenvolvimento e crescimento das cidades leva muitas 

vezes a mudanças na paisagem que desagradam às suas gen-

tes. A remodelação do jardim da Avenida da República de 

Vila Real de Santo António é um de muitos exemplos. Foi-

se o Jardim mas ficam as suas boas memórias.   

 

 

 

Fotografias antigas retiradas de  https://freguesia-vrsa.webnode.pt/fotos-antigas-de-vila-real-de-santoantonio/ 

photogallerycbm_224649/110/#! 

Avenida da República antes o projecto  de construção - fotografia e postal ilustrado 
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Receita 

Feijoada de polvo,  receita de Maria José Lourenço 
Ingredientes: 

 1 polvo médio 

 1 cebolas 

 2 dentes de alho 

 1 cenoura 

 1 folha de louro 

 1 malagueta 

 Coentros 

 Azeite 

 Feijão branco 

 1 batata doce 

 1 tomate maduro 

 Pimenta e sal 

 Vinho branco 

 Chouriça 

Memórias e saberes 
O consumo de moluscos (chocos, lulas e polvo) é já uma prática muito antiga junto das comunidades pis-

catórias. 

Em relação ao polvo, antes de aparecerem as técnicas de conservação por congelação, era sobretudo con-

sumido depois de seco e não tanto em fresco, como por exemplo, os chocos e as lulas. Isto acontecia pos-

sivelmente por ser muito rijo.  O consumo de polvo seco estava muito associado a petisco de feiras e ar-

raiais. (VALAGÃO, M.M et al. Algarve Mediterrânico - Tradição, produtos e cozinhas, Lisboa, 2015) 

Hoje, graças à congelação, existem uma variedade de pratos de polvo que podemos degustar como esta 

receita que partilhamos nesta edição, e que é um excelente exemplo da  ligação entre os sabores do mar e 

do campo.  

Preparação: 

 Coze-se o polvo, corta-se e reserva-se, tal como a água da sua cozedura coada. 

 Num tacho coze-se o feijão branco, demolhado desde o dia anterior, com a batata doce e reser-

va-se. 

 Pica-se a cebola e põe-se a alourar com azeite, juntando o alho picado, a folha de louro, meia 

malagueta e cenoura às rodelas fininhas, um bocadinho de coentros, o tomate picado.  

 Quando estiver o refogado preparado, deita-se o polvo e as rodelas de chouriço, entretanto já 

alouradas numa frigideira à parte.  

 Mexe-se o refogado juntando um pouco de vinho branco, pimenta a gosto e o feijão com a bata-

ta doce. Junta-se um pouco da água da cozedura do polvo. 

 Deixa-se apurar, rectificam-se os temperos, junta-se o resto dos coentros e está pronto a servir. 

Bom apetite! 
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Vai acontecer... 

Concurso de quadras 

Maios na Aldeia de Santa Rita 
Santa Rita prepara-se para voltar a reviver a tradição festiva dos Maios. 

Este ano, lançamos um concurso de quadras que pretende estimular a produ-

ção de quadras a serem utilizadas para a criação de cenas que permitam a 

relação entre um ou mais bonecos e respectivos adereços. 

Sugere-se, este ano, que as quadras se enquadrem no tema profissões/actividades. 

Podem participar todas as pessoas individuais e colectivas (associações, escolas, lares,…) indepen-

dentemente do género, idade, naturalidade e lugar de residência. 

Cada participante pode concorrer com um máximo de 10 quadras que devem ser inéditas. 

As quadras deverão ser enviadas por email, para ciipcacela@gmail.com até dia 2 de Abril, acompa-

nhadas do nome do seu autor, idade, naturalidade, local de residência, endereço de email e telefo-

ne de contacto. Podem também ser entregues em mão ou enviadas pelo correio para Centro de 

Investigação e Informação do Património de Cacela, Antiga Escola Primária de Santa Rita, 8900-059 

Santa Rita - Vila Nova de Cacela. 

Participe com uma ou mais quadras! Temos prémios para oferecer aos 3 primeiros premiados! 

   Convite 

Preparação dos Maios  

em Santa Rita 
 

As 5ª feiras depois da Páscoa serão de preparação dos Maios. 

Contamos com a vossa colaboração para adaptar os bonecos 

às quadras seleccionadas, com novas indumentárias e novos 

acessórios. 
Pode também colaborar emprestando ou doando roupas ou 

acessórios associados a profissões/actividades ou jornais/

revistas para enchimentos. 

Não esquecer: 

16, 23 e 30 de Abril (5ªs feiras) 

Das 14h00 às 17h00 

Contamos consigo!! 
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ADIVINHAS 

 

1. Toda a gente a pode ver           

e causar, mas ninguém vender ou 

trocar. 

 

2. Pai vermelho, filho escuro; 

Logo que este nasce, sobe às nu-

vens e faz chorar sem motivo de 

desgosto. 

 

3. Uma senhora muito esbelta, 

Que com lindos véus se aperta; 

Quem houver de a desapertar,  

muita lágrima há-de chorar. 
 

4. Qual é coisa qual é ela 

Que é grande antes de ser        

pequena? 

 

5. Tem folhas sem ser árvore! 

E capa sem ter frio 

E sem falar, dá lições 

A quem o sabe entender. 

 

6. São muitos vizinhos 

Com os mesmos modos; 

Quando um erra, erram todos.  
 

O que vai acontecer... 

 
EXPOSIÇÕES 
PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 
CIIPC,  Santa Rita 
Horário 
De segunda a sexta-feira 
9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
 
 

PASSOS CONTADOS 

EM BUSCA DAS PLANTAS MEDICINAIS E SUAS 

APLICAÇÕES NA SAÚDE 

Passeio na natureza + oficina de plantas medicinais  

Com o naturopata João Beles 

Domingo, 19 Abril  

Ponto de encontro: 15h00 em Santa Rita 

As participações são limitadas. Necessária inscrição prévia.  

Valor de inscrição – 3€ (passeio) + 2€ (oficina) 

 

MAIOS NA ALDEIA DE SANTA RITA 

1 e 2 de Maio (durante o dia) 

A partir de quadras populares 

Programa no 1 de Maio 

Concurso de fotografia  

Feirinha tradicional  

Animação 

 

1. Sombra; 2. Fumo; 3. Cebola;         

4. Vela; 5. Livro; 6. Botões  

Na sequência da situação identificada pela Direção-Geral 

de Saúde relativa à presença do vírus COVID-19 

(Coronavírus) em território nacional, e tendo em conside-

ração o seu actual risco de propagação, foram adiadas ac-

tividades previstas pelo CIIPC no âmbito da programação 

cultural do Município de Vila Real de Santo António, no-

meadamente a oficina “Vamos colorir a Primavera com 

aguarelas naturais” e o Mercadinho da Primavera em     

Cacela Velha. 


