
CICLO DE CONFERÊNCIAS 
“VIAJANTES, ESCRITORES 
E POETAS. RETRATOS DO 
ALGARVE”

5 Junho 
o AlgArve em os 
PescAdores de rAul 
BrAndão
Carina infante do Carmo
hora: 18h00
local: arquivo Histórico municipal 
de VrSa

19 Junho
como nos virAm... o AlgArve 
setecentistA nos relAtos 
dos viAJAntes
ana Catarina ramoS
hora: 18h00
local: arquivo Histórico municipal

PALAVRAS SOBRE A RIA 

21 Junho 
“vestígios islâmicos no 
PAtrimónio linguístico do 
AlgArve”
Com aliCe fernandeS
hora: 19h00
local: Cacela Velha

27 Junho 
teAtro de revistA - “vem-te rir”
Com a CompanHia feCH’ópano
hora: 21h30
local: espaço da Companhia 
fech’ópano
 

5 Junho a 5 Julho 
“Aqui se APAnhAm, Aqui 
se comem!” 1ª mostrA 
gAstronómicA de cAcelA
Bivalves e mariscos | Sabores da ria
restaurantes participantes:
“o costa” – Sitio da fábrica
“casa velha” – Cacela Velha
“casa Azul” – Cacela Velha
“casa da igreja” – Cacela Velha
“mantamar” – manta rota
“Finalmente” – manta rota
“rio’s Bar” – manta rota
“chá com água salgada” – praia 
da manta rota
“sem espinhas” – praia da manta 
rota
“A canoa” – praia da lota

agenda

Junho de 2009 / June

literatura e multimédia 
literature & multimedia

Património 
Heritage

eventos
events

cultural
Junho
“contA lá!”
conto do mês: 
“ Caramba”
marcações: 281 542 655
(Biblioteca municipal) 
hora: terças e Quintas, 11h00
e 14h00

06

Feiras e mercados 
fairs & markets

Ao longo do mês de Junho
escolA de teAtro e Artes de 
circo
hora:  10h30  > 17h30 (dias úteis)
local: espaço da Companhia 
fech’ópano

até 5 de Junho 
semAnA dA criAnçA e do 
AmBiente

1 e 2 Junho 
PArque inFAntil
local: praça marquês de pombal em 
VrSa 
9h30 > 17h30 (dia 1)
9h30 > 17h30 (dia 2)

local: parque de estacionamento a 
poente do Casino de monte Gordo (dia 1)
escola eB 2/3 de Vila nova de Cacela (dia 1)
hora:  9h30  > 17h30

1 a 5 Junho 
exPosição no âmBito 
dA semAnA do AmBiente 
e dA criAnçA 
local: praça marquês de pombal
(dias 31 maio e 1 Junho); 
Átrio da escola eB 2/3 de monte 
Gordo (dia 2 e 3 Junho); 
Átrio da escola eB 2/3 de Vila nova de 
Cacela, (dia 4 e 5 Junho)

4 e 5 Junho 
teAtro - trAnsPArentes
hora: 14h30 
local: escola eB 2/3 de VrSa (dia 4)
hora: 9h30 
local: escola eB 2/3 de VrSa (dia 5)
hora: 14h30 
local: escola eB 2/3 de Vila nova de 
Cacela (dia 5)

2 Junho 
seminário: divórcio e viuvez 
hora: 21h00
local: Junta de freguesia de Vila nova 
de Cacela

5 a 13 Junho
semAnA culturAl de cuBA
Espectáculos, Exposição, cinema, 
conferências e Gastronomia
local: Vila real de Santo antónio, 
monte Gordo e manta rota

till 5 June 
children’s And environment 
Week
venue: Vila real de Santo antónio

31st mAy, 1st and 2nd June 
kindergArten
venue: praça marquês de pombal in 
VrSa 
31st 10am > 7pm
1st 9.30am > 5.30pm
2nd 9.30am > 5.30pm

venue: Casino de monte Gordo car 
parking(dia 1)
School eB 2/3 from Vila nova de Cacela (1st)
time:  9.30am > 5.30pm

1st to 5th Junho 
exhiBit Within the FrAmeWork 
oF the Week oF environment 
And the children
venue: praça marquês de pombal
(31st may and 1st June); 
School eB 2/3 de monte Gordo atrium 
(2nd and 3rd June); 
School eB 2/3 de Vila nova de Cacela 
atrium, (4th and 5th June)

4th  June 
theAter - “trAnsPArentes”
time: 2.30pm 
venue: School eB 2/3 from VrSa

2nd June
seminAr: divorce And Wido-
Whood 
time: 9 pm
venue: Vila nova de Cacela Civil parish 
Council office

conFerence cycle: “viAJAntes, 
escritores e PoetAs. retrAtos 
do AlgArve” (“trAvellers, 
Writers And Poets. PortrAits oF 
the AlgArve”)

5th June 
the AlgArve in os PescAdo-
res (the Fishermen) By rAul 
BrAndão
Carina infante do Carmo
time: 6 pm
venue: Vila real de Santo antónio 
municipal archive

19th June
como nos virAm... o AlgArve 
setecentistA nos relAtos dos 
viAJAntes (As they sAW us… the 
eighteenth century AlgArve in 
trAvellers’ Accounts)
ana Catarina ramos
time: 6 pm

VILLA ROmANA DA QuINTA DO muRO

em 1877, estácio da Veiga identificou entre a actual Quinta do muro e 
Cacela Velha duas esculturas em mármore representando as divindades 
de dionísio e ariadne, para além de restos de edificações romanas 
arrasadas e vários objectos de uso quotidiano, indicando a existência de 
uma provável villa romana. após escavação arqueológica de emergência 
realizada em 1990 foi ainda identificado neste local um forno romano de 
planta rectangular. 
ali próximo foram também identificados um conjunto de salga de peixe, 
composto por quatro tanques, colocados junto da arriba. nos inícios 
do séc. XX ainda eram visíveis três deles, sendo que as sondagens 
arqueológicas ali realizadas em 2001 e 2002 viriam a pôr a descoberto 
um muro de alvenaria, um pavimento de opus signinum, fragmentos de 
terra sigillata, vidros e materiais de construção.
Sobre os restos de uma cobertura de imbricae, encontrou-se ainda uma 
moeda da segunda metade do séc. iV (dinastia dos valentinianos).

vila romana grande
desenho exemplificativo, não é o da Villa do muro. 

June
“tell us A story!”
this month’s story:  
“Caramba”
(Would you like to play with me?)
Bookings : 281 542 655 
(municipal library)
time: tuesdays and thursdays 
– 11 am and 2 pm

6 Junho
mOSTRA DE ARTESANATO
hora: 10h00 > 17h00 
local: praça marquês de pombal
org.: associação Cultural de Vila 
real de Santo antónio
Apoio: Câmara municipal de Vila 
real de Santo antónio 

13 e 27 Junho 
FEIRA DE VELhARIAS 
E NumISmáTICA
hora: 10h00 >18h00
local: praça marquês de pombal 
em VrSa (dia 13)
local: monte Gordo – Junto ao 
posto de turismo (dia 27)
org.: associação Cultural de Vila 
real de Santo antónio
Apoio: Câmara municipal de Vila 
real de Santo antónio

21 Junho
mERCADO mENSAL 
DE VILA NOVA DE CACELA
hora: 9h00 > 13h00 
local: parque de feiras de Vila 
nova de Cacela

6th  June
hANDICRAFT ShOWCASE 
time: 10 am to 5 pm
venue: praça marquês de pombal 
in Vila real de Santo antónio
org: Vila real de Santo antónio 
Cultural association
support: Vila real de Santo 
antónio municipal Council 

13th  June
FLEA mARKET AND 
NumISmATICS FAIR 
time: 10 am to 6 pm
venue: praça marquês de pombal 
in Vila real de Santo antónio

27th June
time: 10 am to 6 pm
venue: monte Gordo – next to the 
tourist office
org: Vila real de Santo antónio 
Cultural association
support: Vila real de Santo 
antónio municipal Council

21st June
VILA NOVA DE CACELA 
mONThLY mARKET 
time: 9 am to 1 pm
Venue: Vila nova de Cacela 
fairground

ThE ROmAN VILLA 
AT QuINTA DO muRO 

in 1877, between the present-day 
Quinta do muro and Cacela Velha, 
estácio da Veiga discovered two 
marble statues representing the 
divinities dionysius and ariadne, as 
well as the remains of demolished 
roman buildings and various 
day-to-day objects, suggesting 
the existence of a probable 
roman villa. after emergency 
archaeological excavations were 
carried out in 1990, a rectangular-
shaped roman oven was also 
found at the site.
nearby a fish salting facility 
comprising four tanks was also 
found set next to the cliff. in 
the early 20th century, three of 
these were still visible and the 
archaeological surveys carried out 
there in 2001 and 2002 laid open 
a masonry wall, an opus signinum 
paving, fragments of terra sigillata, 
glass and construction materials.
a coin dating from the second half 
of the 4th century (Valentinian 
dynasty) was also found above the 
remains of an imbricae covering.

venue: Vila real de Santo antónio 
municipal History archive

PAlAvrAs soBre A riA (Words 
on the estuAry)

21st  June
“vestígios islâmicos no 
PAtrimónio linguístico do 
AlgArve” (“islAmic trAces 
in the linguistic history oF 
the AlgArve”)
With alice fernandes 
time: 7 pm
venue: Cacela Velha
 
5th June to 5th July 
“Aqui se APAnhAm, Aqui se co-
mem!” (“they’re cAught here, 
they’re eAten here”)
1st cAcelA gAstronomy 
shoWcAse
BiValVeS and Seafood | 
flaVourS from tHe eStuary 

participating restaurants :
“o Costa” – Sitio da fábrica
“Casa Velha” – Cacela Velha
“Casa azul” – Cacela Velha
“Casa da igreja” – Cacela Velha
“mantamar” – manta rota
“finalmente” – manta rota
“rio’s Bar” – manta rota
“Chá com água salgada” – manta 
rota Beach
“Sem espinhas” – manta rota Beach
“a canoa” – lota Beach



Festas e espectáculos 
festivals & Show

RESumO mENSAL

exposições
exibithions

Património
Heritage

Feiras e mercados
exibithions

literatura e multimédia
Books & multimedia

Festas e espectáculos
festivals & Shows

eventos
events 

desporto e Passeios
Sports & Walks

Junho June

Propriedade . property
Câmara municipal de VrSa
www.cm-vrsa.pt
coordenação . editorial Coordination
Gabinete de apoio ao presidente 
press@cm-vrsa.pt
Fotografia . photography
arquivo CmVrSa  &  www.teaser.pt  
design e Paginação 
design and page layout
www.teaser.pt
impressão . printing
Gráfica Comercial
tradução . translation
inpokulis
tiragem . print run
5000 exemplares
Periodicidade . periodicity
mensal . monthly 
(Junho . June) 
distribuição gratuita . free issue

FIChA TéCNICA

câmArA municiPAl 
de vrsA
praça marquês de pombal
8900-231 VrSa
tel. 281 510 000
fax 281 510 003
geral@cm-vrsa.pt

centro culturAl 
António Aleixo
rua teófilo Braga
8900 VrSa
tel. 281 510 045
fax. 281 510 049
ccaa@cm-vrsa.pt

Arquivo histórico 
municiPAl
av. da républica, 
torreão Sul
8900-204 VrSa
tel. 281 510 260
fax. 281 510 261
arquivomunicipal@cm-vrsa.pt

centro de investigAção 
e inFormAção  do PAtrimónio 
de cAcelA
edifício da antiga escola primária de 
Santa rita
8900-204 VrSa
tel 281 952 600
ciipcacela@gmail.com

centro de documentAção 
e inFormAção
av. ministro duarte pacheco nº1
8900 VrSa
tel.281 542 655
biblioteca@cm-vrsa.pt

contActos 

Ao longo do mês
“VESTíGIOS DE um TEmPO TROPICAL. 
OS FóSSEIS DE CACELA”
hora: 09h00>12h30 e 14h00>17h00
local: Centro de investigação e informação do património de Cacela 

1 a 30 Junho
“INDúSTRIA CONSERVEIRA Em VRSA”
“mEmENTO mAR mENOR”
“ARTES LITOGRáFICAS”
hora: 09h30 >12h30 e 14h00 >16h30 
local: arquivo Histórico municipal

17 a 30 Junho 
ExPOSIçãO INDIVIDuAL “PRóLOGO COLECTIVA DE PINTORES”
hora: 9h30 > 12h30 e 14h00 > 16h30
local: arquivo Histórico municipal

 19 Junho a 31 Julho 
LANDSCAPE mEmORIS
inauguração: 19 de Junho às 18h
hora: 9h30 > 12h30 e 14h00 > 16h30
local: arquivo Histórico municipal

22 Junho a 3 Julho 
ExPOSIçãO DE TRABALhOS DA uNIVERSIDADE 
DOS TEmPOS LIVRES
hora: 09h00 > 13h00 e 15h00 > 23h00
local: Centro Cultural antónio aleixo

1 
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22
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29    
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exposições
exhibits

desporto e Passeios
Sports & Walks

1 a 23 Junho 
FéRIAS Em mOVImENTO 
inscrições para Crianças dos 6 aos 12 
anos na Junta de freguesia de VrSa 

JuNTA Em mOVImENTO  
NOITES DE LuA ChEIA
8 Junho 
BTT
hora: 22h00

9 Junho 
mARChA-PASSEIO
hora: 22h00
local: Junto à marina de 
Vila real de Santo antónio

12, 13 e 14 Junho 
FASE FINAL DO 
CAmPEONATO NACIONAL DE 
INICIADOS FEmININOS DE 
BASQuETEBOL (SuB. 14)
local: pavilhão da escola eB 2/3 
infante d. fernando em Vila nova 
de Cacela 

13, 14 e 15 Junho 
“BAIxO GuADIANA: 
SEGuRANçA E PREVENçãO”
eXpoSitoreS e aCtiVidadeS 
no âmBito da preVenção e 
SeGurança
local: praça marquês de pombal                                            

1st June to 20th July 
ExhIBITION: VESTíGIOS DE um PASSADO TROPICAL. 
OS FóSSEIS DE CACELA”
(“TRACES OF A TROPICAL PAST. 
ThE FOSSILS OF CACELA”)
time: 9am>12.30pm / 2pm>5 pm
venue: Centre for research and information on the Heritage of Cacela 

1st to 30th 
“INDúSTRIA CONSERVEIRA Em VRSA” 
(“ThE CANNING INDuSTRY IN VRSA”)
“mEmENTO mAR mENOR” 
(“mEmENTO OF A LESSER SEA”)
“ARTES LITOGRáFICAS” 
(“LIThOGRAPhIC ARTS”)
time: 9.30am>12.30pm / 2pm>4.30pm
venue: municipal History archive

17th a 30th June 
INDIVIDuAL ExhIBITION 
“PRóLOGO COLECTIVA DE PINTORES”
time: 9.30am > 12.30am / 2pm > 4.30pm
venue: municipal Historical archive

19th June to 31st July 
LANDSCAPE mEmORIS
inauguration: 19th  June 6pm
time: 9.30am > 12.30am / 2pm > 4.30pm
venue: municipal Historical archive

22nd June to 3th July 
ExhIBITION OF WORK BY ThE FREE TImE uNIVERSITY
time: 9am >1pm / 3pm >11pm
venue: antónio aleixo Cultural Centre

13 Junho
electric exPeriment
Café ConCerto
hora: 21h30
local: espaço da Companhia 
fech’ópano 

12, 13, 23, 24, 28 e 29 Junho
FestAs dos sAntos 
PoPulAres
hora: 20h00
local: Vila real de Santo antónio, 
monte Gordo e Vila nova de Cacela

17, 18 e 19 Junho
o Pulo do sorriso
peça de teatro para a infânCia 
- infantÁrioS
local: infantários do Concelho
mediante marcações : 967 812 665 

20 Junho
soulJAm
Café ConCerto
hora: 21h30
local: espaço da Companhia 
fech’ópano

 
21 a 27 Junho
COPA FOOT 21
local: Complexo desportivo de Vila 
real de Santo antónio
cerimónia de Abertura
dia: 21
hora: 16h00
cerimónia de encerramento
dia: 27
hora: 17h30

27 de Junho
PASSEIO PEDESTRE 
INTEGRADO NO CICLO ANuAL 
DE PASSEIOS PEDESTRES 
DE INTERPRETAçãO DA 
PAISAGEm
 “paSSoS ContadoS 2009”
“ConStelaçõeS e antiGoS mitoS. 
oBSerVando oS aStroS em 
CaCela”
Com o fíSiCo Cândido marCiano 
da SilVa
hora: 21h00
local: ponto de encontro: Santa rita

12nd, 13th and 14th June 
FINAL STAGE OF ThE GIRLS’ 
NATIONAL BASKETBALL 
ChAmPIONShIP, “INICIADOS” 
AGE GROuP (u14) 
venue: the pavilion of the eb 2,3 
infante d. fernando school in vila 
nova de cacela

CIVIL PARISh ON ThE mOVE 
– FuLL mOON NIGhTS
 
8th June 
mOuNTAIN BIKING  
time: 10 pm

9th June
WALK
time: 10 pm
 
meeting Point: next to Vila real 
de Santo antónio marina

 

1st to 23rd June
hOLIDAYS ON ThE mOVE 
registration for children aged 6 to 12

21st to 27th June
FOOT 21 CuP
venue: Vila real de Santo antónio 
Sports Complex

27th June 
WALK – PART OF ThE 2009 
EDITION OF ThE ANNuAL CYCLE 
OF SCENERY INTERPRETING 
WALKS, “countEd StEpS”
“conStElaçõES E antiGoS mitoS. 
obSErvando oS aStroS Em 
cacEla” (“conStEllationS and 
anciEnt mythS. Star GazinG in 
cacEla”)
With phySiciSt cândido 
marciano da Silva
time: 9 pm
venue: meeting point: Santa rita

13rd June
electric exPeriment
Coffee ConCert
time: 9.30pm
venue: fech’ópano Space Company

12, 13, 23, 24, 28 and 29 June 
POPuLAR SAINTS 
FESTIVITIES
With maStS and popular 
dancES
timee: 8pm
venue: Vila real de Santo antónio

17th, 18th and 19th June
o Pulo do sorriso
part of tHeater for CHildren 
- KinderGarten
venue: Kindergarten of the 
municipality
apointements : 967 812 665 

20th June
soulJAm
Coffee ConCert
time: 9.30pm
venue: fech’ópano Space Company


