
PROGRAMA CULTURAL EM CACELA VELHA E SANTA RITA 

DURANTE O VERÃO  

 

 

 

Este ano, após um interregno imposto pela pandemia, a programação cultural 

de Verão regressa a Cacela Velha e Santa Rita. Depois de um muito desejado e 

animado Mercadinho de Verão no dia 26 de Junho, Cacela Velha prepara-se 

para receber várias iniciativas durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. 

Na impossibilidade de organização das Noites d’Encanto, atendendo às restri-

ções impostas pela COVID 19, a proposta para a continuação de uma progra-

mação cultural valorizando a herança islâmica em Cacela Velha e as culturas 

mediterrânicas, passa pelos “Concertos d’Encanto”, um conjunto de 3 con-

certo com músicas do Mediterrâneo Oriental, Magreb e Europa Medieval, nos 

dias 16, 17 e 18 de Julho. Os concertos, com os grupos Iman Kandoussi, Abu 

Tammam e Axabeba, terão lugares no Largo da Fortaleza, pelas 21h00 e inse-

rem-se no Projecto Bezaranha - Programação Cultural em Rede.  

Em Agosto, regressará a Clássica em Cacela, um ciclo de música clássica que 

se foi afirmando ao longo de várias edições como uma alternativa erudita e de 

qualidade na oferta cultural de Verão do sotavento algarvio, com adesão cres-

cente do público. Este ano integram o programa dois concertos, Trio de Flau-

tas do Algarve no dia 4, e recital de piano com Vasco Dantas no dia 9, na Igre-

ja e no Cemitério antigo, respectivamente. 

No final de Agosto e início de Setembro, as portas do Cemitério Antigo volta-

rão a abrir-se para receber à noite Cinema na Rua com a colaboração do 

Cineclube de Faro, este ano também no contexto do Projecto Bezaranha. No 

dia 27 de Agosto passa Honeyland - A Terra do Mel de Tamara Kotevska; e no 

dia 3 de Setembro A Cordilheira dos Sonhos de Patricio Guzmán. 

No final de Agosto, está ainda prevista para Santa Rita, a Festa das Caiadei-

ras, em torno das tradições ligadas à produção e utilização da cal, numa estrei-

ta colaboração com a comunidade local, da qual partiu a ideia. No fim-de-

semana de 28 e 29, poderá encontrar na aldeia, ao final do dia e noite: acções 

de caiação; mostra de objectos ligados à cal e à caiação; recriação cénica de 

profissões antigas; exposição fotográfica sobre as caiadeiras; venda de artesa-

nato e produtos locais; e oficinas temáticas ligadas à cal. 
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SANTA RITA 

NOTA DE EDIÇÃO: 

 

Chegou o Verão e o Tomilho 

está de volta com mais histórias 

para contar! 

Começamos por divulgar a pro-

gramação cultural de Verão em 

Cacela Velha e Santa Rita. 

Na rúbrica Aconteceu lembramos 

aos leitores as actividades cultu-

rais e educativas que desenvolve-

mos nos últimos 2 meses. 

A página do Artesão é dedicada a 

Nélia Pedro, padeira artesanal de 

Pisa Barros, mestre na arte de 

fazer pão. 

A Quinta da Manta Rota e a sua 

história é temática em destaque  

neste Tomilho. Ânforas romanas 

encontradas ao largo de Cacela  

são os Objectos com História e a 

rúbrica Arqueologia e História é 

dedicada aos vestígios romanos 

encontrados nesta quinta. As 

Memórias e saberes partilham a 

história do chalé  e da quinta a 

partir de fotografia antiga.  

Da Manta Rota vem-nos também 

uma receita antiga em memória 

da avó  de Cândida Justo, Antó-

nia Estrela. Terminamos com 2 

passatempos, com a partilha de 

algumas adivinhas recolhidas pela 

Professora Célia Silva e alunos 

do 1ºE da EB1 de Monte Gordo 

e com a agenda cultural para 

Julho e Agosto. 

Boas leituras e até Setembro!  
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 DIA DE SANTA RITA 

ACONTECEU... 

MAPA INTERATIVO SOBRE O PROJECTO 

EDUCATIVO “METER ÁGUA” 

No âmbito do Dia Internacional dos Museus 

(18 de Maio), este ano subordinado ao tema 

”O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimagi-

nar”, o grupo de educação da Rede Museus do 

Algarve elaborou um Mapa Interactivo sobre o 

projecto educativo conjunto “Meter Água” que 

apresenta os micro-projectos em torno da água 

que cada entidade parceira desenvolve ao longo 

do biénio 2020/2022.  

No concelho de Vila Real de Santo António o 

CIIPC propõe desenvolver o projecto com as 

escolas em torno da temática: As profissões e a 

água. 

Consulte o link: https://prezi.com/view/

RtKrYu3OasVzMkeIEBvC/ e fique a conhecer 

como cada entidade vai explorar este tema.  

A aldeia de Santa Rita homenageou a sua Santa 

no dia 22 de Maio com uma missa campal em 

frente à ermida, ao final da tarde.  

O dia de Santa Rita é celebrado neste dia e to-

dos os anos os habitantes e visitantes devotos 

da Santa se juntam para a homenagear. A inicia-

tiva foi organizada por pessoas da comunidade 

local.  

CLUBE DE ARQUEOLOGIA DE FARO RECEBE CIIPC 

No dia 20 de Maio, o CIIPC realizou uma sessão so-

bre arqueologia no âmbito do “Clube de Arqueolo-

gia”, para 18 alunos do 12º ano da área de Humanida-

des, na Escola Secundária Pinheiro e Rosa em Faro.  

Patrícia Dores abordou as diferentes fases de trata-

mento e estudo da cerâmica islâmica de Cacela. A 

sessão contou ainda com a presença de Cristina Gar-

cia que iniciou a sessão abordando a profissão de ar-

queólogo e a forma como os resultados de estudo 

desta profissão são apresentados ao público; e com 

Humberto Veríssimo, que falou da sua experiência e 

trabalho em zooarqueologia (estudo dos restos ós-

seos de animais).  
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OFICINAS 

AGUARELAS NATURAIS 

Dia 12 de Junho foi dia de reciclar 

roupa no CIIPC em Santa Rita. Com a 

orientação da artista plástica Joana 

Rocha, os participantes da oficina “No 

reutilizar é que está o ganho. Renovação 

criativa de peças de roupa usadas” 

aprenderam algumas técnicas de reu-

tilização e transformação de peças 

paradas no guarda-roupa apenas com 

agulha, linhas e tesoura, sem a neces-

sidade da máquina de costura. 

 

A transformação de calças para cal-

ções ou de t-shirts para tops foi feita  

através da técnica de corte e decora-

ção com pequenos apontamentos de 

bordado, pontos de agulha e croché. 

 RENOVAÇÃO CRIATIVA DE ROUPA 

O CIIPC dinamizou no Domingo, dia 30 Maio, 

a Oficina “Vamos colorir a Primavera com agua-

relas naturais” orientada por Suzy Constantino, 

professora de artes. 

 Num primeiro momento os participantes cri-

aram as suas próprias aguarelas naturais a par-

tir de elementos da natureza (legumes, frutos, 

flores, algas e especiarias) para depois as apli-

carem em pinturas primaveris. 

Foi desta forma entusias-

mada, muito criativa e com 

muita cor que retomámos 

(depois de todas as restri-

ções associadas à pande-

mia) as nossas oficinas 

mensais para público em geral, na área das 

artes e dos saberes fazeres-tradicionais. 

PASSEIO 
Iniciámos o Ciclo Passos Contados no passado dia 

13 de Junho com um passeio onde se desafiou os 

participantes a explorar as margens da Ria For-

mosa, à procura dos animais da maré baixa.  

Com a orientação das biólogas Paula Moura e 

Ana Moura, percorremos as margens da ria desde 

Cacela Velha até ao Sítio da Fábrica procurando 

identificar os vários seres vivos (animais e plantas) 

que se desenvolvem no  leito da ria nas zonas en-

tremarés. As orientadoras alertaram também para 

as dinâmicas de assoreamento e hidrodinamismo 

frente a Cacela e seus impactos na biodiversidade 

existente.  
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PATRIMÓNIO APANHADO NA REDE 

MERCADINHO DE VERÃO 

Os Mercadinhos voltaram a Cacela Velha depois 

de ano e meio parados pelo contexto da pande-

mia da COVID19. 

O Mercadinho de Verão decorreu no passado 

dia 26 de Junho, entre as 17h00 e as 22h30 e 

contou com a presença de 60 participantes, ar-

tesãos, produtores alimentares e vendedores de 

artigos em 2ª mão e velharias.  

O ambiente foi de festa motivada pelo reencon-

tro de artesãos e visitantes. 

Durante os meses de Maio e Junho o CIIPC 

continuou a publicar no facebook a rúbrica Pa-

trimónio apanhado na rede tendo contado 

com muitos comentários de leitores regulares, 

com contributos importantes para o aprofunda-

mento do conhecimento sobre as temáticas que 

foram sendo publicadas. 

Começámos com as tradições no mês de Maio, 

relembrando os Maios no Algarve, as giestas à 

porta para afastar o Maio e as quadras dedica-

das aos Maios em Santa Rita, da autoria de José 

Gregório Trindade. 

A propósito do dia da espiga, escrevemos sobre 

as eiras e os seus usos, recordámos memórias 

associadas à eira da Nora, e património oral 

associado às eiras, bem como as curas de Santa 

Rita que se faziam nos meses de Maio e Junho. 

No final do mês de Maio e início de Junho, no 

contexto do Dia Mundial da Criança, o CIIPC 

publicou vários textos ligados à temática dos 

brinquedos e  brincadeiras: brinquedos e brinca-

deiras na Antiguidade, a natureza para brincar, 

brinquedos com cana, história dos jogos de ta-

buleiro, boneca de trapos e a acção educativa 

sobre Brinquedos Populares. 

Em meados de Junho as publicações desta rúbri-

ca versaram sobre a mariscagem, começando 

por um texto sobre os mariscadores na Ria 

Formosa, prestando depois uma homenagem  

ao mariscador Mário Matos, dando a conhecer 

o instrumento de pesca palangre e terminando 

com a partilha da receita de arroz de conquilhas 

de Raquel Batista. 

No final de Junho dedicámo-nos às tradições 

associadas aos santos populares e à chegada do 

Verão.   

Se quiser rever estas publicações, visite o nosso 

facebook, CIIP Cacela. Aproveite, faça um             

e siga na nossa página. O Património apa-

nhado na rede vai de férias mas promete vol-

tar em Setembro com mais histórias ligadas ao 

património da região. 
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BALANÇO DAS ACÇÕES        

EDUCATIVAS 2020/2021 

O ano escolar 2020/2021 chegou ao fim e com ele terminam também as acções 

educativas realizadas pelo Município com os alunos do concelho. 

Mais uma vez o CIIPC teve o prazer contribuir para esta oferta educativa conse-

guindo, apesar de um ano atípico, desenvolver 12 acções, com 11 turmas. Partici-

param ao todo, nas várias actividades realizadas, 212 alunos, entre os 3 e os 10 

anos, da pré-escola e 1ºciclo, de várias escolas do concelho e uma pré-escola de 

Castro Marim. 

Ainda que o CIIPC tenha oferecido às escolas a dinamização de 9 acções educati-

vas diferentes, as escolas do concelho seleccionaram apenas 2 destas acções:  

- “Qual é coisa, qual é ela? Adivinhas da nossa tradição oral”  (1 acções) e 

- “Brinquedos populares. Criar e Brincar” (10 acção) 

Com a pré-escola de Castro Marim dinamizamos a acção educativa “O que a ter-

ra nos dá? Para que servem as plantas?”. Esta acção foi também solicitada por 

educadores e professores dos agrupamentos de escolas de Vila Real de Santo An-

tónio mas, pela não disponibilização de transporte escolar como medida adoptada 

no combate ao COVID19, não pôde ser realizada para os alunos do concelho. 

A actividade com mais participação foi a dedicada aos “Brinquedos Populares. Criar e 

brincar‖, realizada nas escolas dentro ou fora da sala de aula, consoante as especifi-

cidades do grupo e da escola. Os objectivos desta acção foram: Criar consciência 

das diferenças entre a forma de brincar no presente e no passado;  ganhar consci-

ência da importância que os matérias naturais e reciclados tinham na construção 

dos brinquedos antigos;  e valorizar os brinquedos feitos pelos próprios. 

Em Setembro, no início do novo ano lectivo escolar, novas actividades serão apre-

sentadas à comunidade educativa inseridas na oferta educativa 2021/22 do municí-

pio, sempre com o objectivo de contribuir para a valorização do património e 

promoção da cidadania. 
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Contacto:   

967 646 443  /  

 281 511 302  

Facebook: Padaria da Nélinha  

PÁGINA DO ARTESÃO 

Nélia Pedro, Confecção do pão artesanal 

NOTA BIOGRÁFICA 

Nélia Pedro, nasceu em 1959, em Pisa Barro, Freguesia 

e Concelho de Castro Marim. Aprendeu  a amassar o 

pão desde pequena com a sua mãe, que fazia pão ape-

nas para a família. Começou a ganhar o gosto e neste 

momento já faz pão caseiro há 16 anos. Com a ajuda 

do filho e do marido, vai regularmente a feiras artesa-

nais e praças vender o seu pão artesanal. Semanalmen-

te faz também venda ambulante pelos montes e aldeias 

cercanos. Actualmente, ainda costuma fazer pão no 

forno tradicional da sua bisavó, que tem cerca de 200 

anos. 
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ÂNFORAS ROMANAS ENCONTRADAS NO MAR AO LARGO DE CACELA VELHA 

As duas ânforas romanas em exposição no Arquivo Histórico Municipal em Vila Real de Santo Antó-

nio, foram recolhidas em 1985, no contexto de pesca de arrasto, ao largo de Cacela Velha, pelo mes-

tre da embarcação, Sr. Joaquim Madeira Batista. Foram pouco depois entregues para estudo ao Cen-

tro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e deram origem a um artigo científico, publicado em 

1987, que nos permitiu ficar a conhecer a sua origem, história e usos. (ARRUDA, A. M., FRADE, I., TRAVAS-

SOS, J. (1987) – “Duas ânforas romanas de Cacela (Vila Real de Santo António” in: Conímbriga - Coimbra: Universidade de 

Coimbra. Faculdade de Letras. Instituto de Arqueologia. - Volume. 26, pp. 125-131.) 

A ânfora da figura1 apresenta forma cilíndrica, asas de secção oval, paralelas ao 

colo, pé pequeno e cónico. Encontra-se fracturada no bordo e possui 108 cm de 

comprimento. A pasta é cinzenta alaranjada e no exterior é visível o engobe de 

cor bege, bem como várias concreções de origem marítima.  

Originário da província romana da Bética, este exemplar, pela morfologia do 

corpo e asas, parece ter sido produzido no vale do Guadalquivir, em meados do 

séc. I d.C. Servia para o transporte de produtos como vinho, o defrutum (antigo 

condimento romano à base de mosto de uva) ou azeitonas conservadas em de-

frutum. 

A ânfora da figura 2 tem corpo ovóide, colo alto e cilín-

drico, boca ampla e as asas largas, ligadas ao colo perto 

da boca. Encontra-se fracturada no pé, mas o fundo deve-

ria ser oco e cónico. No exterior é visível a pasta de cor 

bege, com concreções marítimas. Terá sido produzida no Sul da Andaluzia, nas 

costas de Cádiz e de Huelva, e deverá datar da 2ª metade do séc. I d.C. 

Este tipo de ânforas servia para transportar os famosos molhos e pastas de 

peixe, tão apreciados pelos romanos, como o garum.  

 Tendo aparecido no fundo do mar ao largo de Cacela, é natural que estas ân-

foras sejam vestígios do naufrágio de um navio romano onde seguiam, testemu-

nhando o dinamismo comercial destas costas em pleno séc. I. 

É provável que estas ânforas, produzidas na Bética, evidenciando importação 

de preparados de peixe, e derivados da uva e azeitona para a nossa região, se-

jam anteriores a um período em que o Litoral Algarvio se torna um centro         

produtor de ânforas e de preparados piscícolas. Assim o atestam, na zona de Ca-

cela e Manta Rota, a existência de um complexo in-

dustrial de produção de ânforas (Quinta da Manta 

Rota) e de tanques para a salga de pescado e prepa-

ração de pastas de peixe que Estácio da Veiga esca-

vou em 1906 a poente de Cacela Velha (já então 

parcialmente derrubados), testemunhando uma in-

tensa actividade produtiva e comercial na zona. 

 

OBJETO COM HISTÓRIA 

Transporte de ânforas no interior das embarcações 

Fig. 1 - Ânfora (Tipo 

Haltern 70) 

Fig. 2 - Ânfora (Tipo 

Beltrán II)  
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São já antigas as primeiras referências a relevantes vestígios arqueológicos da presença romana na Quinta 

da Manta Rota. Em 1887, Estácio da Veiga, pioneiro da arqueologia portuguesa, regista no IIº volume das 

Antiguidades Monumentais do Algarve: “Manta Rota – É um sítio logo adiante de Cacella. São muitas as antigui-

dades d’aquele terreno todo cortado por alicerces de grandes edifícios há muitos séculos arrazados. Houve alli 

grande povoação romana, uma villa agraria, mui provavelmente.” (p. 401). Recolheu no terreno grande profu-

são de fragmentos de ânforas e outros materiais cerâmicos que se encontram no Museu Nacional de Ar-

queologia. 

Nos anos 20 do século passado, J. Leite de 

Vasconcellos assinala, na secção das 

"Cousas Velhas" do Arqueólogo Português, o 

aparecimento em 1895 de um “forno de 

loiça” de uma olaria lusitano-romana na 

Manta Rota, indicando que, apesar dos tra-

balhadores terem quebrado '"muita cousa", 

ainda muito teria ficado enterrado. Refere-

se ainda à presença de cerâmicas, como 

ânforas e candeias de barro.  

 

 

Vista aérea da área correspondente à provável villa romana. Forno romano a nascente junto à zona urbanizada. 

(Foto Lúcio Alves) 

 

Mais recentemente, em 1992, o sítio foi objecto de uma intervenção arqueológica de emergência pela ar-

queóloga Cristina Tété Garcia, na sequência de um projecto de urbanização da área, que permitiu registar 

alguns alinhamentos de tijolos em barro refractário que parecem ter integrado um forno de planta qua-

drangular do período romano. Foram ainda recolhidas ânforas, materiais de construção e cerâmica co-

mum. Estes materiais foram objecto 

de um estudo recente desenvolvido 

por Catarina Viegas, que conclui tra-

tar-se de um centro produtor de 

olaria (maioritariamente de ânforas 

tipo Dressel 14 e Almagro 51c, mas 

também de cerâmica comum: pratos, 

tachos, panelas, tampas, potinhos, 

alguidares, bilhas, cântaros e talhas) 

que funcionou entre meados do séc. 

I e inícios do séc. V d.C.  

ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA 

VESTÍGIOS ROMANOS NA QUINTA DA MANTA ROTA 

in VIEGAS (2006); Moedas romanas encontradas junto à nora da Quinta 
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Destaque ainda para o achado de um vaso cerâmico com moedas romanas em cobre (segunda metade 

do séc. III - princípios do séc. V), junto da nora da quinta, tendo algumas sido adquiridas na década de 90 

do século passado pelo Parque Natural da Ria Formosa.  

Atendendo à dispersão de vestígios, numa área relativamente vasta, e tendo em conta as referências de 

Estácio da Veiga e Leite de Vasconcelos, bem como os dados mais recentes de escavações (Cristina Gar-

cia) e prospecções no terreno, podemos estar perante um estabelecimento rural romano, provavelmen-

te uma villa. Referências à existência de tegullae, tijolos, opus signinum, pequenos fragmentos de estuque 

pintado, mármores, tesselas, grandes quantidades de escória, vidros, pesos de tear, alfinete em osso e 

diverso material cerâmico vêm reforçar essa hipótese (JERÓNIMO, 2013). Como villa entende-se uma 

residência de um proprietário rural que, além da sua domus, se rodeava de estruturas como celeiro, la-

gar, armazéns, estábulos, fornos e da pars rustica (área agrícola). No conjunto os dados disponíveis apon-

tam para a ocupação do sítio entre meados do séc. I e o séc. V.  

No período romano, a conjugação de factores como as características naturais da baía de Monte Gordo 

e a abundância e qualidade dos bancos de argilas locais, determinaram uma ocupação da orla costeira 

com carácter industrial, relacionada com a salga de peixe, a produção de pasta de pescado, a actividade 

agrícola e a produção oleira na zona, entre a foz do rio Guadiana e Cacela. (OLIVEIRA, 2020) 

O aparecimento de um complexo industrial de produção anfórica (contentores de transporte de bens 

alimentares) associado a uma possível villa, na Manta Rota, numa zona com boas condições para albergar 

um porto e para a actividade piscatória, reforça a tese da intensa actividade produtiva e comercial nesta 

zona. (GARCIA, 2008) Os recursos explorados por esta villa assentariam numa complementaridade de 

uso agrícola (com produção de vinho, trigo, azeite, árvores de fruto e produtos hortícolas) que os bons 

solos permitiam e a exploração dos recursos marinhos que a boa posição costeira possibilitava.  

Sabe-se que produção local/regional de ânforas que transportaram preparados piscícolas (entre eles o 

conhecido garum) foi uma realidade no território hoje algarvio, documentada no registo arqueológico a 

partir de meados do séc. I, como se pode constatar pela existência deste centro produtor no sítio da 

Manta Rota, não muito longe do forno de ânforas de São Bartolomeu em Castro Marim, e de vários tan-

ques de salga de peixe ao longo da costa. Lembramos que a poente de Cacela Velha, Estácio da Veiga es-

cavou quatro tanques (cetárias) para salga de pescado e preparação de pastas de peixe, que em 1906 já se 

encontravam parcialmente derrubadas na praia, e não muito distante, na Quinta do Muro, existe um for-

no que cozeu materiais de construção e cerâmica de cozinha atribuíveis ao séc. III. Assim, o espaço de 

Cacela Velha e da Quinta do Muro poderia corresponder  também a uma villa romana, que se estenderia 

para sul (GARCIA, 2008), o que vem testemunhar um intenso povoamento desta zona costeira no perío-

do romano, associado à exploração dos recursos marinhos e terrestres e à sua comercialização por mar. 
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MEMÓRIAS E SABERES 

MEMÓRIAS DA QUINTA DA MANTA ROTA 

A fotografia que publicamos no presente artigo levam-nos a viajar no tempo, até ao início do séc. 

XX, ao chalé da Quinta da Manta Rota. Tirada em 1914, retrata a família Souza Medeiros, proprie-

tária desta quinta até ao ano de 1919, altura em que é vendida ao Sr. José Rodriguez Diaz Platero, 

de Vila Real de Santo António. A fotografia foi partilhada por José Pedro Medeiros. 

Que história nos conta este chalé e a Quinta da Manta Rota? 

As primeiras referências à Manta Rota são encontradas na 

“Carta Topographica dos Baldios e Terras Incultas do Ter-

mo da Villa de Casella” do Sargento Mor Joze de Sande 

Vasconcelos, datada de 1775. Este documento identifica o 

terreno da Quinta da Manta Rota como pertencendo, do 

lado poente, ao governador de Vila de Santo António de 

Arnilha, e do lado nascente, ao Desembargador João Leal 

da Gama, grande proprietário, sobretudo nos concelhos de 

Tavira e Vila Real, nascido em 1699.  
Carta Topographica dos Baldios e Terras Incultas do 

Termo da Villa de Casella, 1775 
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A propriedade do lado nascente transitou dentro da família até à neta Francisca Balbina Mascarenhas 

Ataíde de Figueiredo Manoel que a vendeu a 23 de Novembro de 1849 aos comerciantes irmãos Me-

deiros, “fixados em Vila Real de Santo António com o Contrato de Tabaco”. (Cavaco, 1976, p.132) 

De acordo com a mesma autora, Carminda Cavaco, a família Mascarenhas associada aos Figueiredos faz 

parte do grupo dos “Nobres e fidalgos” que “constituíram até ao séc. XIX a grande classe fundiária do Sota-

vento algarvio, cujo poderio se acentuava através de ligações familiares, entre si e com as ―elites‖ de toda a 

província, e se defendia pela instituição de morgadios. As suas propriedades situavam-se quase exclusivamente 

na Orla.” (Idem, pp.130-131). 

Estima-se que o chalé terá sido construído no final do séc. XIX, pelos proprietários Maria da Encarna-

ção Medeiros e Eduardo Franco Antunes, casal que residia em Tavira. Esta casa seria ocupada ocasio-

nalmente por esta família, não sendo a sua residência principal.  

O casal que surge na primeira fotografia à entrada do chalé é o Dr. Luís Medeiros Antunes, um dos fi-

lhos do casal proprietário já citado, e Maria Lucinda Fonseca, natural de Lisboa e filha de um conselhei-

ro do Rei D. Carlos, o Sr. Domingos Eusébio. Este casal contraiu matrimónio em 1914 tendo ido viver 

para o chalé até este ser vendido. Sobre a terceira pessoa que surge na fotografia (apenas a cabeça) 

desconhecemos a identidade podendo ser uma familiar ou uma criada. 

Dr. Luís Medeiros Antunes, licenciado em Direito, foi inspector do Registo Civil e colaborou com al-

guns jornais regionais, escrevendo artigos de índole política, social e económica, nomeadamente na 

Província do Algarve, de Tavira, e no jornal A Nossa Terra, de Vila Real de Santo António. (Chagas, 

2010, p.152) tendo sido uma figura de referência para a região. Actualmente, uma das estradas de aces-

so à Manta Rota (na cartografia já referida de 1775, designado de Caminho do Barco Rota) tem o seu 

nome.  

Como já foi referido, na sequência de partilhas da família Medeiros, o chalé e uma parte da propriedade 

é vendida a José Rodriguez Diaz Platero, tendo a família Medeiros Antunes ido viver para uma outra 

parcela de propriedade que ficou em seu nome e onde construiu a sua nova habitação. 

Consta que José Platero, grande proprietário de vários terrenos e residente em Vila Real de Santo An-

tónio, nunca residiu no chalé de forma permanente. Seria uma casa para passar apenas algumas tempo-

radas estando a propriedade e a sua exploração ao cuidado de caseiros ou arrendatários. 

“Eu conheci-o muito bem. Descia da camioneta e ia por aí abaixo com o dinheiro para ir pagar ao pessoal ao 

fim-de-semana. Ia com um chapelinho cinzento e o cabelo branco. Isto nos anos 60.” (José Roberto, Vila No-

va de Cacela)   

Do ponto de vista económico, a Quinta da Manta Rota, tal como as outras propriedades da região do 

séc. XIX até inícios do séc. XX, era ocupada pelo pomar tradicional de sequeiro de onde advinha o 

principal rendimento. “Nos campos de cultivo, faziam-se culturas arvenses intercalares de aveia, ervilhas e 

trigo ou ervilhas, favas e grão-de-bico, associadas a culturas hortícolas em sistemas de sequeiro ou de regadio 

quase sem pousios.” (Garcia, 2008, p.37). 
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De acordo com José Medeiros, um dos netos de Luís Medeiros Antunes, também há referências a uma 

eira, hortejo, laranjeiras, pereiras, romaneiras e mata de piornos, para além de 4 vacas (na fotografia 

de cima, também datada de 1914). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de haver trabalhadores de forma permanente, eram os trabalhos sazonais ligados à produção 

hortofrutícola que envolviam mais pessoas, sobretudo população da Manta Rota, entre as quais Rita 

Sol, avó de João Sol, que aí trabalhava nas estufas na altura da apanha. Era um importante complemen-

to económico para estas famílias, conciliando muitas delas com as actividades económicas associadas 

ao mar. No Inverno, os trabalhadores permanentes dedicavam-se à vinha e aos trabalho a elas associa-

dos (podas, cavas, sulfatagens e vindimas) (Cavaco,1976, p.102). 

Posteriormente foi introduzido o pomar de citrinos de forma generalizada na região, ainda hoje exis-

tente, apesar de estar a ser gradualmente substituído por plantação de abacates. 

Até aos anos 60, José Platero e a sua esposa Catalina Domingues Rodrigues Barbosa Vasques de Ro-

drigues, irmã de Dr. Alonso Vasques (proprietário do terreno cedido ao Lar da 3ª idade da Manta Ro-

ta e que deu nome ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Santo António), foram os pro-

prietários desta propriedade tendo depois sido herdada pela filha Josefa Platero e o seu esposo, Dr. 

Reinaldo Raul das Dores Prazeres, conhecido médico em Vila Real de Santo António. 

 

Fotografia da Quinta da Manta Rota, 1914 

Apanha de uva de mesa na Quinta de S. Francisco 

(Cavaco, 1976, p.105) 

Em documento oficial datado de 1913, a 

descrição da propriedade da Quinta da 

Manta Rota era a seguinte: “fazenda de-

nominada ―Manta Rota‖ no sítio do mesmo 

nome, freguesia de Cacella deste concelho, 

que se compõe de terras de semear, olivei-

ras, figueiras, vinha, alfarrobeiras, amendo-

eiras, casa de habitação, nora, tanque e 

levadas, ramada, palheiro, pocilgo, adega, 

armazéns e um chalet (…)”.  

Mais tarde, já na posse de José Platero e pos-

teriormente da sua filha e genro, a proprie-

dade foi convertida em plantação de vinha de 

mesa associada a uma produção hortícola em 

estufa (tomates, pimentos, etc.). A vinha pas-

sou a ocupar grande parte das explorações 

agrícolas da região tendo havido uma impor-

tante produção de uvas de mesa que eram 

destinadas aos mercados em Lisboa.  
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Durante o período em que esta empresa foi proprietária, a parcela onde se encontra o chalé e os ter-

renos agrícolas foram explorados por dois arrendatários/caseiros: o Sr. José Viegas Botijo e sua esposa 

Maria Catarina dos Santos e o Sr. Manuel Filipe Viegas e sua esposa Maria Josélia Brito, filha de Miguel 

de Brito, grande proprietário de Santa Rita. 

Nesta altura os terrenos continuavam a ser cultivados com vinha em associação com a produção hor-

tícola e árvores de sequeiro. 

O Chalé e o terreno envolvente foi posteriormente vendido a um grupo espanhol e mais recentemen-

te foi adquirido por João Ferreira Algarvio, pertencendo actualmente ao seu herdeiro. 

Infelizmente o chalé encontra-se hoje em elevado estado de degradação e a caminho de se tornar mais 

uma das muitas ruínas existentes, se não houver nenhuma intervenção no sentido de o reabilitar. 

Projecto da Quinta da Manta-Rota—Sulférias (Ferreira:2007) 

A propriedade esteve na posse deste 

casal até aos anos 80, quando foi vendi-

da à SulFérias (Sociedade Imobiliária 

Lda.) associada ao Banco Totta e Aço-

res. Foi depois dividida tendo no início 

dos anos 90, no lado nascente, sido 

construída uma urbanização turística 

(conhecida precisamente por SulFérias) 

cujo projecto teve a assinatura do arqui-

tecto Palma de Melo.  

Chalé da Quinta da Manta Rota (2021) 
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INGREDIENTES  

PREPARAÇÃO: 

 Farinha de Trigo 

 Ovo 

 Pitada de sal 

 Água 

 Canela e  

 Açúcar 

Sonas da avó,  Receita de Cândida Justa 

BOM APETITE ! 

1. Misturam-se 4 colheres de farinha com um ovo e junta-se uma pitada de sal; 

2. Depois de bem misturado, vai-se juntando umas pingas de água até que a consistência 

fique homogénea, sem ser demasiado rala; 

3. Com uma colher vão-se retirando pequenas porções e fritam-se,  uma a uma, em 

azeite; 

4. Em cada porção (sona) é deitado açúcar e canela e fica pronta a ser servida.  

Esta receita foi partilhada por Cândida Justo, residente na Manta Rota. Receita que a avó Antónia Estrela, 

do Poço Velho (caminho para a Bornacha), fazia para acompanhar o café preto ao pequeno-almoço  

quando não havia pão nem leite. Cândida Justo recorda-se de, em criança, comer as sonas feitas pela avó, 

já lá vão mais de 70 anos.    
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Encontre as 10 palavras relacionadas 

com os romanos antigos  

1. Termas 

2. Romanos 

3. Ânfora 

4. Toga 

5. Mosaico 

6. Cetaria 

7. Sigilata 

8. Baco 

9. Garum 

10. Villa 

 Descubra as 7 diferenças presentes na ilustração: 

1.  

2. 

0 



 

 

 
 

EXPOSIÇÃO 

“COR. Composição com pigmentos naturais 

das terras de Cacela” 

De Ricardo Batista 

A partir de 23 Julho  
CIIPC/CMVRSA 

Antiga Escola Primária de Santa Rita 

Horário: De segunda a sexta-feira, 9h00 às 15h00  
 

PASSOS CONTADOS—PASSEIOS PEDESTRES DE INTER-

PRETAÇÃO DA PAISAGEM  

(Gratuito com inscrição prévia) 

OBSERVANDO AS ESTRELAS E AS CONS-

TELAÇÕES  

Com o astrónomo Ricardo Freitas  

3 Julho (Sábado). Ponto de encontro: 21h30 em Santa Rita 

FINAL DO DIA NA SAFRA DO SAL 

Passeio nas salinas + degustação 

Com o produtor de sal Jorge Filipe Raiado e salineiros 

28 de Agosto (Sábado)  

Ponto de encontro: 17h00 em Vila Real de Santo António 
 

CONCERTOS D’ENCANTO 

Cacela Velha, Largo da Fortaleza, 16 a 18 de Julho 

IMAN KANDOUSSI 

Músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe 

16 Julho (6ª feira), 21h00 

ABU TAMMAM 

Músicas do Médio Oriente + giro sufi e dança tanora 

17 Julho (Sábado), 21h00 

AXABEBA  

Músicas da Europa Medieval 

18 Julho (Domingo), 21h00 

Entrada livre com lugares reservados on-line em www.bol.pt 
 

CLÁSSICA EM CACELA (horários a confirmar) 

Trio de Flautas do Algarve  

4 Agosto (4ª feira), 21h00 

Recital de piano com Vasto Dantas 

Cemitério antigo de Cacela Velha 

9 Agosto (2ª feira), 21h00 
 

CINEMA AO AR LIVRE ( horários a confirmar) 

Honeyland - A Terra do Mel, de Tamara Kotevska 

Cacela Velha, Cemitério Antigo 

27 Agosto (6ª feira), 21h00 
 

FESTA DAS CAIADEIRAS 

Aldeia de Santa Rita 

27 e 28 de Agosto (Sábado e domingo) 

Programa e horário a divulgar mais tarde 

FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila Real 

de Santo António / Divisão de Cultura e 

Património Histórico 

Coordenação: Centro de Investigação 

e Informação do Património de Cacela 

Colaboração:  Cândida Justo, João Sol, 

José Pedro Medeiros, José Roberto, Paras-

covia Vrabie. 

Contactos: 

Tel: 281 952600  

Email: ciipcacela@gmail.com 

Facebook: CIIP CACELA 

ADIVINHAS RECOLHIDAS 

JUNTO DOS PAIS DOS ALU-

NOS DO 1ºE - EB MONTE 

GORDO 

1. O que é o que é: quanto mais 

eu tiro, mais eu tenho? 

2. Adivinhar, adivinhar, qual a 

primeira coisa que se faz ao 

acordar? 

3. Qual é coisa qual é ela que 

cai no chão e fica amarela? 

4. Qual é, qual é o cereal prefe-

rido dos vampiros? 

5. O que é, o que é que nasce 

grande e morre pequeno? 

6. Qual é a coisa, qual é ela que 

anda com os pés em cima da 

cabeça? 

7. Qual é coisa, qual é ela que 

mal chega a casa se põe logo à 

janela? 

Recolha feita pela Professora Célia Silva 

na sequência da acção educativa reali-

zada em sala de aula ―Qual é coisa, 

Qual é ela? Adivinhas do nosso patrimó-

nio oral‖. Participantes: : Ana, Gabriela, 

Rita e Gabriel 

VAI ACONTECER... 

Soluções:1. Fotografias; 2. Abrir os olhos; 3. Ovo; 

4. Aveia; 5. Lápis; 6. Piolho; 7. Botão 

Os Ciclos Passos Contados, os Concertos d’Encanto e o Cinema ao ar livre estão inseridos 

no Projeto «BEZARANHA» - Programação cultural em rede 


