
 

O que vai acontecer no CIIPC... 
Provérbios  

Maio chuvoso faz ano formoso. 

Não há sol como o de Maio. 

O Maio me molha, o Maio me enxuga. 

O pó de Maio é que cura as frieiras. 

Em Maio, a chuvinha d’Ascensão dá 

palhinhas e pão. 

Maio frio e Junho quente fazem  bom 

pão e vinho valente. 

Maio, engrandecer; Junho, ceifar. 

Maio come o trigo, Junho bebe o vinho. 

No S. João pinga a sardinha no pão. 

O sol de Junho é madrugador. 

Junho abafadiço, sai a abelha do cortiço. 

Junho, da urtiga nasce a rosa. 

O tempo que faz em Junho três, será o 

que faz em todo o mês. 

O vento que sopra por S. João, todo o 

ano reinará. 
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EXPOSIÇÕES 

 

A ARTE DAS ALEGRIAS 

Exposição de bonecas de trapo 

De 5 Maio a 30 de Agosto 

Inauguração no dia 5 de Maio (Quinta-feira, 

dia da Espiga) pelas 17h00 

 

 
 

OFICINAS (sujeitas a inscrição prévia) 

 

Oficina de Bonecas de trapos 

15 de Maio 

Das 10h00 às 13h00 

Para miúdos e graúdos 

Valor: 5 € 

 

Oficinas de Verão 

23 e 30 de Junho 

Para crianças e jovens 
 

 

MERCADINHOS 

MERCADO DE TROCAS 

Cacela Velha, 22 de Maio 

Das 14h30 às 18h00 

 

MERCADINHO DE VERÃO  

Cacela Velha, 26 de Junho 

17h00 às 23h00 

 
 
 
 

 
 
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS  

PEDESTRES DE INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

 

Em busca das plantas medicinais e suas aplicações  

na saúde 

Com o naturopata João Beles 

8 Maio (Domingo) 

Ponto de encontro: 14.30 em Santa Rita 
 

 
Tradições ligadas ao pastoreio e à ca-

bra algarvia 
Com o pastor Chico Gonçalves e Margarida 

Correia 

5 Junho (Domingo) 

Ponto de encontro: 9.30 em Santa Rita 

Associando-se às co-

memorações do 110º 

aniversário da chegada 

do comboio a Vila Real 

de Santo António, o 

CIIPC dedicou o seu 

primeiro passeio da 

10ª Edição do Ciclo 

Passos Contados  aos 

caminhos-de-ferro. O 

percurso, realizado no 

passado dia 17 de 

Abril,  iniciou-se com 

uma visita à exposição 

“Um olhar sobre os ca-

minhos-de-ferro no Al-

garve”, em exibição  no 

Arquivo Histórico. 

 A História dos cami-

nhos-de-ferro em Por-

tugal, impulsionados 

pelo governo de Fon-

tes Pereira de Melo, 

prende-se com o de-

senvolvimento que o 

país conheceu durante 

a segunda metade do 

século XIX e a primei-

ra metade do século 

XX.  

O Tomilho está de volta e 
começa por dar destaque às 

actividades realizadas nos meses 
de Março e Abril: o primeiro 
passeio do Ciclo dos Passos 

Contados, a exposição “Cais de 
Embarque”, as oficinas criativas 
associadas às duas últimas ex-

posições do CIIPC, as oficinas 
criativas  que assinalaram a 
chegada da Primavera (flautas e 
apitos em cana de bambú, na 

Páscoa, e coroas de flores), o 
convívio de Páscoa, o Mercadi-
nho de Primavera e as Come-

morações do Dia Internacional 

dos Monumentos e Sítios.    

Nesta edição damos a conhecer 

o projecto de gestão e conser-

vação da Várzea de Cacela. 

Homenageamos o dia de Santa 

Rita, relembrando o poema de 
António Miguel Antunes sobre 

a aldeia de Santa Rita. 

Na rúbrica peças arqueológi-
cas damos conta da oficina de 
cerâmica realizada com os 
utentes da casa do Avô de Vila 

Real de Santo António. 

Nesta edição a D. Zezinha Gil 
Regato partilha uma das suas 

receitas de favas.   

As Curas de Santa Rita são as  
memórias que escolhemos 

para este Tomilho, a partir de 
uma fotografia da D. Maria 
Raquel Batista alusiva aos bailes 

da aldeia.   

Nas propostas de actividades 
para os próximos dois meses, 

destacamos a exposição de 
bonecas de trapos “A Arte das 
Alegrias” e o Mercado de Tro-

cas em Cacela Velha.  

Até Julho e boa leitura!   

Um olhar sobre os caminhos-de-ferro  

em Vila Real de Santo António  

Após vários estudos, o 

primeiro troço ferroviá-

rio, entre Lisboa e 

o Carregado,  foi inaugu-

rado em 1856. 

No sul do país, as cidades 

de Setúba l ,  Évora 

e Beja foram ligadas ao 

Barreiro durante a década 

de 1860, tendo a linha 

férrea chegado a Faro em 

1889. Por essa altura, Vila 

Real de Santo António 

continuava ligada ao mun-

do através das vias maríti-

mas e fluviais. As embar-

cações subiam e desciam 

o Guadiana, sendo as liga-

ções com o estrangeiro 

asseguradas por barcos 

de maior tonelagem. É 

nesse sentido que se con-

cebe o projecto de pro-

longar a linha férrea até à 

vila pombalina.  

Poder-se-iam assim esco-

ar os produtos produzi-

dos no concelho, nomea-

damente: o figo, a amên-

doa, a alfarroba, o vinho, o 

azeite, os citrinos e as le-

guminosas.  

A indústria encontrava-se 

em desenvolvimento, re-

flectindo-se no domínio 

das conservas de peixe, na 

litografia e nos tecidos. 

Por outro lado, o minério 

extraído nas minas de São 

Domingos, e carregado 

desde o porto fluvial do 

Pomarão até à foz do 

Guadiana, resultava num 

movimento portuário que 

atribuía maior pujança à 

realidade local.  

O primeiro comboio che-

ga à estação provisória de 

Vila Real de Santo António 

em 14 de Abril de 1906. 

Mais tarde, em 4 de Se-

tembro de 1945, foi inau-

gurada a estação actual, da 

autoria do talentoso arqui-

tecto Cottinelli Telmo, 

sendo o apeadeiro do 

Guadiana inaugurado em 

28 de Maio de 1957. 
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Fotografias da oficina 

“Para além da cor” 

 

Fotografias da oficina 

“Vamos construir um 

diário gráfico” 

 

 

 

 

 

No dia 19 de Março foi inaugurada no 

CIIPC a exposição “Cais de Embarque: 

Impressões em serigrafia e jacto de tinta a 

partir de elementos iconográficos do ima-

ginário dos Caminhos de Ferro Portugue-

ses”, concebida por Ovelha Negra Co-

lectivo, um grupo de tipógrafos e ar-

quitectos formado em 2015 .  

A colecção exposta resulta de um de-

safio do Museu Nacional Ferroviário, 

no Entroncamento, para uma exposi-

ção temporária na qual se pretendeu 

homenagear todos aqueles que lança-

ram as primeiras linhas ferroviárias no 

território português. 

O Centro de Investigação e Informação 

do Património de Cacela /CMVRSA rece-

beu a colecção enriquecida com uma se-

rigrafia e 3 impressões digitais alusivas a 

Vila Real de Santo António, no ano em 

que se assinala o 110º aniversário da che-

gada do comboio a Vila Real de Santo 

António. 

O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Exposição Cais de Embarque 

 

Oficina  

“Para Além da Cor” 

Oficina “Vamos construir 

um diário gráfico” 

Oficinas associadas a exposições 

No âmbito da exposição "Cais de em-

barque" que esteve em exibição até 

dia 30 de Abril, o colectivo Ovelha 

Negra desafiou miúdos e graúdos a 

construírem um diário gráfico numa 

oficina realizada a 9 de Abril. 

 Experimentaram-se técnicas de enca-

dernação manual e cada um persona-

lizou a sua capa recorrendo a técni-

cas gráficas de impressão artesanal 

como a tipografia e stencil. Saíram de 

Santa Rita  perto de duas dezenas de 

cadernos prontos a recolher as notas, 

registos e desejos dos seus criadores!  

No âmbito da exposição fotográfica de 

Filipe da Palma “Para além do branco”, 

que esteve patente no CIIPC até ao dia 

15 de Março, promovemos uma oficina 

para adultos,  orientado pelos arquitec-

tos José Lima e Marta Santos, no passa-

do dia 13 de Março. A oficina deu a 

conhecer aos participantes os princí-

pios da teoria da cor e a sua articula-

ção com a coloração da cal, feita com a 

adição de pigmentos naturais ou terras 

corantes, usada com muita frequência 

na arquitectura popular algarvia, nome-

adamente, nas fachadas e nos trabalhos 

em massa aplicados para efeitos deco-

rativos. 

A ARTE DAS ALEGRIAS 

Exposição de bonecas de trapo 
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A acontecer… 

O CIIPC inaugura, na antiga escola primária de 

Santa Rita, no dia 5 de Maio (Quinta-feira de 

Espiga), pelas 17h00, a exposição de bonecas de 

trapo “A ARTE DAS ALEGRIAS”. 

Feitas de trapos, lã, paus, barro, flores, as bone-

cas são intemporais, comuns a todas as geogra-

fias. Servem para trazer ao colo, para acarinhar, 

para vestir e despir, para imitar as coisas que as 

mães fazem. Servem hoje também para lembrar 

como era na infância, como se brincava com 

pouco aproveitando o que havia à mão. 

 Antes da era industrial, as bone-

cas eram feitas pelas mães, avós e 

tias que, com trapos velhos e 

imaginação, faziam as delícias das 

crianças. Hoje, vai-se à loja e 

compra-se uma. Recriar estes 

fazeres antigos, e construir uma 

boneca de trapos, foi o desafio lan-

çado no início deste ano à comuni-

dade próxima e a todos aqueles 

que, mesmo de mais longe, se qui-

seram lançar nesta aventura. 

Viajaram até Santa Rita mais de uma centena de bonecas, 

umas acabadas de fazer, outras tiradas dos baús, e tam-

bém algumas das que já haviam sido expostas há 10 anos 

em Cacela Velha, mas todas saídas de mãos que, repetin-

do gestos antigos, se deixaram contagiar pelo imenso en-

tusiasmo de criar algo de novo numa verdadeira arte das 

alegrias… Um agradecimento a todos os que responde-

ram a este desafio, e especialmente à Teresa Patrício por 

todo o empenho, carinho e  dedicação desde a concepção 

até à montagem da exposição. 

A exposição estará patente no CIIPC, Santa Rita até 30 de 

Agosto de 2016. 

Venha visitar-nos! 

MERCADO DE TROCAS 
 faz artesanato, 

 presta serviços (cabeleireira, manicura, massa-

gens, astrologia, contar histórias, artes circenses, 

etc.), 

 tem artigos em casa que já não utiliza, mas que 

estão em bom estado (livros, roupa, brinquedos), 

 tem alguma outra forma de trocar experiências e 

saberes, 

Venha participar neste mercado inscrevendo-se 

com uma banca ou visitando o mercado com os 

seus produtos ou serviços a fim de estabelecer uma 

troca directa com os outros participantes/visitantes. 

O 10º Mercado de Trocas vai realizar-se no pró-

ximo dia 22 de Maio, em Cacela Velha, entre as 

14h30 e as 18h00. 

Este mercado enquadra-se na filosofia da Econo-

mia Solidária, onde o lucro, a acumulação e a 

competição são substituídos por valores como a 

solidariedade e cooperação. Assim, está acessível 

a qualquer pessoa que queira trocar bens e/ou 

serviços de forma directa, sem recorrer a dinhei-

ro. 

Como participar? Se: 

 tem produtos hortícolas/frutícolas e derivados 

(legumes, fruta, plantas, ervas aromáticas, mel, 

etc.); 

 tem produtos extraídos do mar (peixe, bivalves, 

etc.), 

 gosta de cozinhar e fazer petiscos (bolos, pão, 

tartes, compotas, licores, etc.), 
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Memórias e saberes 

 Curas de Santa Rita  
A fotografia desta edição do Tomilho foi escolhi-

da com o propósito de relembrar as famosas 

Curas de Santa Rita, prática com larga tradição 

nesta aldeia que desapareceu no início dos anos 

60. 

A fotografia de Maria Raquel Batista foi tirada a 1 

de Junho de 1958, ou seja há 58 anos, a um gru-

po de jovens, entre os 15 e os 20 anos, que par-

ticipava nos bailes que a família Sousa Vaz realiza-

va ao longo do ano, especialmente, por ocasião 

das Curas. Era uma família de comerciantes, com 

padaria e mercearia na aldeia, que tinha um ar-

mazém onde organizava os bailes. Estes eram 

frequentados não só pela população da aldeia 

mas também pelos visitantes que, pelas Curas de 

Santa Rita, rumavam a esta aldeia. 

Nesses dias, Santa Rita enchia-se de pessoas, não 

só as que se vinham tratar, mas muitas outras 

que eram atraídas pelo ambiente de festividade 

criado à volta das curas. Nesta festividade parti-

cipavam feirantes, “títeres” e circos ambulantes 

que animavam as ruas, a par dos bailes. 

O  T O M I L H O  

As Curas de Santa Rita consistiam num tratamento caseiro usado para tratar a Escrofulose, uma doença nos ouvi-

dos da família da tuberculose. No entanto, muitas pessoas acreditavam que este tratamento curava também ou-

tros males e por isso todos os anos, entre Maio e Junho, a aldeia de Santa Rita enchia-se de visitantes oriundos de 

todo o Algarve. 

O tratamento era feito na primeira lua cheia de Maio e na primeira lua de Junho pelo que a data das curas variava 

todos os anos. As curas eram feitas em três tomas. A primeira, na véspera da lua cheia, a segunda, no dia de lua 

cheia e a terceira, no dia seguinte. 

A composição do tratamento continua a ser segredo mas sabe-se que dois dos ingredientes utilizados seriam sal 

moído e um líquido feito a partir da maceração da erva de Santa Maria. Este preparado era deitado nos ouvidos 

dos pacientes que eram depois atados com um pano para que tivesse um efeito mais duradouro. 

O tratamento era realizado por 3 curandeiras da aldeia que não tinham mãos a medir durante esse período. Os 

fregueses e curiosos eram tantos que muitos dormiam ao relento na aldeia por falta de alojamentos. 

 

Jovens da fotografia: Maria dos Anjos Reis Brito, Noémia da Con-

ceição Botelho, José João Regato e Maria Raquel Batista 
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O  T O M I L H O  

Com a chegada da Primavera ouvem-se 

nos campos os cantos das aves. Sonorida-

des que muitos dos brinquedos antigos, 

feitos em cana, procuravam imitar… 

Nesta  oficina de Páscoa, realizada dia 22 

de Março no CIIPC em Santa Rita, cerca 

de 15 crianças aprenderam a fazer flautas 

e apitos em cana e bambú com a orienta-

ção do artesão Luís Vale.  

No final, na sala e no exterior, ensaiaram-

se sonoridades e melodias com os instru-

mentos construídos. 

Aconteceu... 

Convívio de Páscoa 

em Santa Rita 

Para assinalar a Páscoa, dia 23 de Março, o CIIPC convidou 

os habitantes de Santa Rita a virem  até à antiga escola primá-

ria conviver, conversar sobre as antigas tradições ligadas a 

esta festividade  e degustar folares da região acompanhados 

com  chás de ervas. O convite foi bem acolhido e tivemos 

cerca de 20 participantes que trouxeram também algumas 

iguarias para partilhar: folares, suspiros, ervas aromáticas pa-

ra o chá e vinho moscatel. 

Estiveram presentes 3 gerações que partilharam diferentes 

saberes connosco. Recordaram-se práticas associadas à Pás-

coa, as curas de Santa Rita, trocaram-se receitas dos manja-

res associados a esta época festiva, entre outras temáticas. 

Agradecemos a todos a vossa presença!   

Oficina de Páscoa “flautas e 

apitos em cana de bambú” 

Mercadinho da Primavera 
Perto de uma centena de produtores 

artesanais e de duas dezenas de  vende-

dores de artigos em 2ªmão participaram 

no Mercadinho da Primavera, realizado 

no passado dia 10 de Abril.  Quem o 

visitou pôde encontrar produtos alimentares, artesanato 

tradicional e contemporâneo e artigos em 2ªmão.  

O mercadinho foi animado com música  seleccionada por 

Dj Yacobian e com música ao vivo pelos os Ostraceiros, 

uma banda estilo jazzístico. 

Oficina de Coroa de Flores 

No Algarve era tradição no pri-

meiro dia de Maio irem as moças 

para o campo apanhar flores. Ser-

viam para enfeitar a casa e o trono 

onde era sentada a Maia, uma me-

nina vestida de branco e embelezada com fitas e coroas flo-

res. As Maias assinalavam a renovação natureza e simboliza-

vam o poder fecundante da vegetação que desabrocha. 

Inspirada nas Maias e na chegada da Primavera, esta oficina, 

dinamizada pela artista plástica Joana Bandeira, no passado dia 

30 de Abril, ofereceu aos participantes a possibilidade de rea-

lizarem coroas de flores. No final crianças e adultos criaram 

18 coroas cheias de cor!  



P Á G I N A  4  

Comemorações do Dia Internacional  

dos Monumentos e Sítios 
O Município de Vila Real de Santo 

António associou-se às comemora-

ções do Dia Internacional dos Monu-

mentos e Sítios, este ano com o tema 

“Desporto património comum”, com 

uma gincana de adivinhas e jogos tra-

dicionais no Parque de Lazer da Mata 

da Conceição de Tavira. 

Convidámos as duas turmas do 1º 

ciclo (uma de Monte Gordo e outra 

de Vila Nova de Cacela) envolvidas 

VÁRZEA DE CACELA, 
 gestão e conservação da paisagem  

no projecto “À descoberta das 4 cidades” 

que estão a desenvolver a acção educati-

va “DE BOCA A ORELHA. Contos, len-

das, provérbios, adivinhas, lengalengas… 

À descoberta do património oral das 4 

cidades”. 

As equipas das mouras encantadas, bru-

xas, dragões e lobisomens passaram uma 

manhã cheia de desafios para o corpo e 

para o cérebro: jogo da colher e da bata-

ta, saltar à corda, jogo das latas, saltar ao 

eixo, jogo do burro, corrida dos pés ata-

dos, jogo do rio e muitas adivinhas!  

As duas primeiras plantações foram exe-

cutadas com as escolas, no âmbito do 

projecto: "Para que servem as plantas? 

Usos antigos da flora Algarvia".  

Hoje, são frequentes as visitas ao jardim 

feitas por grupos de escolas e grupos de 

cidadãos. 

Importante referir que todo o trabalho 

de planeamento e construção deste pro-

jecto de melhoramento da paisagem, é 

voluntário. 

Tem como apoio directo: a ADRIP, Asso-

ciação de Defesa, Reabilitação, Investiga-

ção e Promoção do Património Natural e 

Cultural de Cacela e o CIIPC, Centro de 

Investigação e Informação do Património 

de Cacela. 

 Um lugar de visita, para um olhar abran-

gente da beleza que circunda a bela vila 

de Cacela.  

Texto de Teresa Patrício 

Primeiro a vinha, depois o cereal e 

agora oliveiras e amendoeiras, vieram 

restituir o cunho agrícola à várzea de 

Cacela, dando continuidade à sua pai-

sagem ancestral. 

Após campanha de apadrinhamento 

de árvores, à qual 150 pessoas aderi-

ram, estavam reunidas as condições 

para levar a cabo economicamente, a 

arborização da várzea de Cacela. Ca-

da padrinho pagou 7€, (custo da ár-

vore) sendo que 50 pessoas apadri-

nharam o projecto num todo, fazen-

do possível o pagamento da lavragem 

do terreno e sistema de rega. A plan-

tação concretizou-se com a presença 

de 30 padrinhos numa manhã de Ja-

neiro do ano de 2012. 

Não menos importante, é o Jardim 

Representativo da Flora do Algarve, ini-

ciado em 2009, onde estão plantadas 

um número considerável de espécies 

autóctones, dando importância maior 

às que estão quase extintas nesta 

área do litoral. 

A decoração das peças, como a de um cântaro, também 

mereceu destaque. Os cântaros para conter a água eram 

decorados com motivos profilácticos como a mão de 

Fátima que serviam para proteger o seu conteúdo líqui-

do do recipiente dos maus espíritos. 

Peças como as tigelas, não só serviam para delas se co-

mer como também pendurar e decorar as paredes da 

casa, como ainda hoje observamos em muitas das nossas 

habitações. 

No final foram distribuídas receitas que seriam feitas em 

algumas das peças, como o cuscus do século XIII, os 

ovos fritos do al – Andalus, o doce de dátiles e mel, o 

arroz com leite e a infusão de canela.  

P Á G I N A  7  Peças Arqueológicas 

VÁRZEA DE CACELA, 
 gestão e conservação da paisagem  

Receita 

Favas sapatadas,  
receita de D. Maria José Gil 

 
Ingredientes: 

 Favas  

 Poejo 

 Hortelã 

 Sal 

Preparação: 

Descascam-se e lavam-se as favas. 

Leva-se uma panela com água ao lume e colocam-se as 

favas juntamente com o poejo e a  hortelã. Tempera-se 

com sal. 

Quando levantar fervura, deixa-se cozer as favas duran-

te cerca de 10 minutos. 

E estão prontas a servir.  

Bom apetite!  

 

No dia 15 de Abril, 17 utentes da casa do avô 

de Vila Real de Santo António ficaram a conhe-

cer 16 peças cerâmicas islâmicas descobertas 

nas escavações arqueológicas do Sítio do Poço 

Antigo em Cacela Velha. O objectivo desta ofi-

cina foi estabelecer a ligação de peças cerâmicas 

com quase 8 séculos, com peças da actualidade 

que, apesar de serem fabricadas com materiais 

diferentes, como o plástico, continuam a de-

sempenhar as mesmas funções que no passado. 

Alguidares, panelas, jarrinhas, cantarinhas, tige-

las, potes, caçoilas, cântaros, fogareiros e talhas, 

serviram para estabelecer uma ligação com ob-

jectos  do nosso quotidiano. 

Com base em imagens de peças actuais, os 

utentes foram incentivados a estabelecer cor-

respondência com os objectos cerâmicos do 

século XIII. 

Para além desta ligação, outro dos objectivos foi 

dar a conhecer que tipo de alimentos eram co-

zinhados, servidos e armazenados, nessas peças 

com tantos séculos. 

Oficina de cerâmica islâmica, uma ponte entre o passado e o presente 


