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 Bem-vindo a Cacilhas!

Conhecer esta terra antiga, cheia de histórias e sítios bonitos,  
é o desafio que te propomos. Para isso, terás de realizar 13 provas, 
com tarefas que serão descritas no local próprio.

Este guião vai ajudar-te a olhar à volta e a pensar no que vês. 

No final, guarda-o: vais precisar dele para mostrares a tua terra  
aos amigos que não conhecem Cacilhas...

Começa por apontar:

O teu nome:  
___________________________________ 

O nome do/a monitor/a que vai guiar a visita: 
___________________________________

Data: ____________ Hora de início: ___:___h

desafio
em  Cacilhas
desafio
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RUA COMANDANTE ANTONIO FEIO

 Este desafio começa junto à escultura “Primeiro as Crianças”,  
que foi feita pelo escultor Jorge Pé-Curto para comemorar 20 anos 
de Poder Local Democrático. Depois de 1974, quando as pessoas em 
Portugal voltaram a ser livres, quiseram fazer muitas coisas novas 
para as crianças, por exemplo, parques infantis.

Que brinquedo está aqui representado?
__________________________________

Que animal está aqui representado? 
__________________________________

 Sabias que este animal era um meio de 
transporte muito utilizado em Cacilhas? Além 
disso, servia para os turistas darem belos passeios 
que começavam junto ao rio e passavam neste 
local. 
Esses passeios de burro chamavam-se Burricadas.

1ª PROVA   Burricada
Para recordar as antigas burricadas, vamos fazer uma corrida  
às cavalitas.
Participam duas equipas de dois alunos.
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Que bonito prédio forrado  
a azulejos verdes! 

Repara nos ferros  
das varandas.

As figuras representam as Belas-Artes: pintura e escultura.
 
 Nesta casa, em 1917, nasceu um famoso cidadão de Cacilhas: 
Romeu Correia, que escreveu livros com histórias passadas em 
Almada e peças de teatro. 
Além de escritor, Romeu Correia também era um grande atleta. 
Até treinou a sua esposa, Almerinda, que foi campeã de lançamento 
de peso, dardo e disco!

RUA elias garcia

2ª PROVA   Fazer ginástica

Em memória de Romeu Correia, vamos fazer ginástica!

Um aluno é o treinador e manda fazer exercícios.
O resto da turma faz os exercícios que ele manda.
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 Na Rua Elias Garcia nasceu mais 
um cidadão famoso: o próprio Elias 
Garcia, que foi professor e politico. 

A sua casa já não existe, mas no mesmo 
local está um busto e uma placa em sua 
homenagem. 

O Professor Elias Garcia viveu no tempo 
dos reis, mas queria que, em vez de reis, 
houvesse um presidente da república. 
Isso só aconteceu em 1910, quando ele 
já não estava vivo para assistir à festa…

RUA ELIAS GARCIA - RUA CARVALHO FREIRINHA

3ª PROVA   Festejar a República

Vamos fazer de conta que é 5 de Outubro de 1910 e estamos  
a celebrar a Implantação da República.

Um aluno faz de Elias Garcia e grita frases que os outros repetem.
Toda a turma participa na festa.

ELIAS GARCIA: VIVA A REPÚBLICA!!! 
TODOS: Viva!!!
ELIAS GARCIA: Reis Nunca Mais!!
TODOS: Reis Nunca Mais!!  Reis Nunca Mais!!  Reis Nunca Mais!!
ELIAS GARCIA: Queremos um Presidente!!
TODOS: Presidente! Presidente Presidente!
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4ª PROVA   Descobrir os nomes das ruas

As ruas agora têm o nome de pessoas importantes. 
Mas antigamente tinham outros nomes, mais relacionados com  
a paisagem local.

Vamos procurar nas placas toponímicas 
os nomes antigos das ruas
e ligar com setas 
aos nomes atuais:

Participa um aluno. 
Todos registam as respostas

(Nome actual)   (Nome antigo)

Rua Carvalho Freirinha•  •Calçada da Pedreira

Rua Elias Garcia•    •Rua Direita

Rua Cândido dos Reis•  •Rua das Terras

RUA ELIAS GARCIA - RUA CARVALHO FREIRINHA
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largo dos bombeiros - antigo largo do poco

 No antigo Largo do Poço há um poço onde as pessoas  
vinham buscar água. Agora é o Largo dos Bombeiros, porque era 
aqui o quartel dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, fundados 
em 15 de Janeiro de 1891 por um grupo de homens que trabalhavam 
nas fábricas de cortiça. Havia muitos incêndios nas fábricas de 
cortiça e, quando isso acontecia, eles ficavam desempregados.  
Por isso juntaram-se para ajudar a apagar os fogos.

No edifício vermelho onde era o quartel dos Bombeiros está 
agora instalado o Centro Municipal de Turismo.

5ª PROVA   Pedir informações

Vamos entrar no Centro de Turismo e perguntar às pessoas que 
estão a atender os visitantes:
Participa um aluno que pergunta. Todos registam as respostas: 

Podem dizer-nos por favor os locais 
mais interessantes para visitar em Cacilhas?

   1 _________________________________
2 _________________________________
3 _________________________________
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RUA candido dos reis

 Esta era a rua principal de Cacilhas (por isso se chamava  
Rua Direita). Há cerca de 100 anos atrás, viviam aqui as pessoas 
importantes, em edifícios bonitos, forrados a azulejo e com ferros 
nas varandas. Também há muitas lojas e restaurantes. 

6ª PROVA   Contar prédios e restaurantes

Contar, desde o Centro de Turismo até à Igreja.
Participa toda a turma. 
No final, cada equipa apresenta o resultado.

 A igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso foi construída 
pelos moradores de Cacilhas depois do grande terramoto de 1 de 
Novembro de 1755.  Nesse dia a terra tremeu muito e houve um 
tsunami. Lisboa ficou destruída. Em Cacilhas, diz-se que houve um 
milagre: as águas recuaram quando um barqueiro se aproximou do 
rio com uma pequena imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
As pessoas de Cacilhas fazem todos os anos uma procissão para 
agradecer esse milagre. Se entrares, repara nos azulejos que 
revestem as paredes: são azuis e brancos, do século XVIII e ilustram 
cenas da vida de Nossa Senhora. Se entrares, repara nos azulejos 
que revestem as paredes: são azuis e brancos, do século XVIII  
e ilustram cenas da vida de Nossa Senhora.

Equipa A - Quantos restaurantes?_______

Equipa B - Quantos prédios forrados a azulejo?_______
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RUA candido dos reis

7ª PROVA   Ver as horas

Antigamente as pessoas não usavam relógio. Sabiam as horas 
pelo bater dos sinos ou olhando para a Igreja, onde estão  
3 relógios. Um dos relógios tem ponteiros; os outros são Relógios 
de Sol.

Quantas horas marca o Relógio de Sol ? 

_______________________________

Participa um aluno. Todos registam as horas.
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largo Alfredo Diniz

 Em 1874 foi aqui inaugurado um chafariz, que fazia muita falta 
porque as casas ainda não tinham água canalizada. O povo vinha 
buscar água, os aguadeiros enchiam as suas pipas para ir vender e 
os animais vinham aqui beber. Este chafariz não é o original. É uma 
réplica. No Largo Alfredo Diniz ainda está o antigo quartel da Guarda 
Republicana - Brigada Fiscal, no local onde tinha sido o Forte de Santa 
Luzia. Tem o brasão de Portugal na fachada.

8ª PROVA   Assinalar as diferenças

                Vamos observar bem a realidade à nossa volta e 
compará-la com o desenho, que representa Cacilhas no século 
XIX. Participam dois alunos. Todos assinalam as diferenças. 

Aqui mesmo ao lado está um monumento que dá as boas-
vindas aos visitantes. Já pensaste na quantidade de pessoas que 
todos os dias passa por Cacilhas ? Mais de 50 mil ! Um número 
que dava para encher um estádio de futebol...
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largo Alfredo Diniz

9ª PROVA   Apanhar transportes

Lisboa •  • Metro (Transporte ferroviário) 

Setúbal •  • Barco (Transporte fluvial)

Almada •  • Autocarro (Transporte rodoviário)

Em Cacilhas há transporte para muitos locais.
Escolhe o transporte ideal para ir a cada um dos 
destinos.
Participa toda a turma.

 Cais do Ginjal

Este cais já foi muito 
movimentado, porque está 
mesmo em frente a Lisboa 
e ao lado do rio Tejo, que 
antigamente era como uma 
grande “Auto-Estrada”. Havia 
aqui armazéns, oficinas e 
fábricas onde trabalhava 
muita gente.
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largo Alfredo Diniz

10ª PROVA      Ficar a ver navios

Os barcos que atravessam o rio Tejo, entre Cacilhas e Lisboa 
chamam-se Cacilheiros.
Mas cada um deles tem um nome próprio.

Regista o nome dos cacilheiros 
que vês hoje aqui.
Participa toda a turma.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 Farol
O farol lembra-nos que Cacilhas é um bom porto de abrigo. Já os 
Fenícios, há 2700 anos, vieram nos seus barcos de muito longe até aqui. 
Para os navegantes nocturnos foi aqui instalado um farol em 1886. 
O farol tinha a luz sempre acesa e nos dias de nevoeiro fazia também 
um som, para avisar os barcos da proximidade de terra.  
O farol foi retirado em 1978, esteve numa ilha açoriana e só voltou 
em 2009.
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largo Alfredo Diniz

 Clube Naútico
É o único Clube em Almada dedicado à vela e à canoagem. Qualquer 
pessoa pode ser sócio. Pode-se tirar aqui a carta de Marinheiro e de 
Patrão de costa ou vir simplesmente beber um sumo na esplanada.

 Submarino Barracuda
Foi construído em França e esteve ao serviço da marinha portuguesa 
de 1967 a 2009. Estava preparado para a guerra: podia lançar torpedos 
e colocar minas. Em tempo de paz vigiava a área marítima portuguesa 
(sabias que Portugal tem muitíssimo mais mar do que terra?).

 Fragata
Foi construída na Índia e realizou a primeira viagem para Lisboa em 
1845. Navegou durante 33 anos e depois foi escola de marinheiros até 
sofrer um incêndio. Agora está recuperada e é um Museu que pode ser 
visitado numa das antigas docas dos estaleiros Parry & Son. 

 Fábrica de Conservas de Peixe
Terminamos este desafio no sítio “mais antigo” de Cacilhas. 
Mesmo por baixo dos nossos pés estão as ruínas duma fábrica de 
conservas de peixe do tempo dos Romanos (século I). O peixe misturado 
com sal e temperos fazia um molho que eles gostavam muito. 
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largo Alfredo Diniz

11ª PROVA      Vamos ouvir os Romanos!                

Vamos ouvir a conversa entre os romanos que aqui trabalharam 
há cerca de 2000 anos: 

- Eh pessoal, temos visitas! São crianças!
- Já os tinha visto passar. Vou só pôr esta ânfora no barco 
e já venho.
- Eu também. Gostava muito de falar com eles.
- Vieram ver a fábrica? Agora não se vê, mas daqui a algum 
tempo talvez fique à vista. Vão passando por cá… 

Participam 4 alunos.

Eh pessoal, temos 
visitas! São crianças!
Vou só pôr esta ânfora 
no barco e já venho.

Querem ver a 
fábrica? Talvez 

daqui a uns anos. 
Vão passando 

por cá!
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