
 
NOTA  DE  IMPRENSA 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

COM CAIAÇÃO COLECTIVA NA ALDEIA HISTÓRICA DE ALTE 

 

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios existe desde 1983, foi comemorado no 
centro histórico de da aldeia de Alte com a realização de uma caiação colectiva de 
algumas das casas devolutas existentes na aldeia. O tema deste ano foi a Água, 
Cultura e Património. 

A acção foi organizada pela Horta das Artes, associação de artes e culturas em 
colaboração com a Junta de Freguesia de Alte, que forneceu a pasta de cal, os pincéis 
e apoio. Teve como objectivos não só embelezar as ruas da aldeia mas divulgar, 
incentivar e sensibilizar para as vantagens e importância do uso da cal na preservação 
das casas, do conhecimento, do património edificado e do ambiente. Provando que a 
caiação é uma solução económica que valoriza o conjunto, mantendo de branco uma 
aldeia do interior algarvio, considerada das mais belas de Portugal. 

Contou com a participação de residentes da aldeia e do concelho de Loulé entre 
alguns forasteiros e foi acolhida com muito entusiasmo tanto pelos que participaram 
como pelos residentes e turistas que passavam nas ruas. Muitas são as casas que 
precisam de ser caiadas e a tinta transforma irreparavelmente a paisagem urbana 
destes aglomerados típicos únicos. 

Para alguns esta foi a primeira vez que tiveram oportunidade de aprender a caiar e foi 
para eles uma experiência muito positiva.  

Além da caiação em si, é também importante a divulgação, sensibilização e troca de 
conhecimentos, à volta da utilização da cal e técnicas adequadas. 

A Câmara Municipal de Loulé ofereceu o almoço e publicações sobre o património 
edificado presente no concelho a todos os participantes. 

A Horta das Artes, Domus Mater e Adrip pretendem continuar a organizar acções 
deste tipo, procurando futuras colaborações junto de associações, escolas, autarquias 
e entidades públicas. Contate-nos: domus.mater@sapo.pt 
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