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1.ILHA DA CULATRA – CARATERIZAÇÃO GERAL 

A Ilha da Culatra pertence administrativamente ao Concelho de Faro 
(Freguesia da Sé), e faz parte do núcleo das ilhas barreira que delimitam a Ria 
Formosa. É constituída por três zonas: Culatra (oriente), Hangares (centro) e 
Farol (ocidente).  

Caracteriza-se fisicamente por ser um local bastante fértil em zonas de sapal e 
zonas com bancos naturais de viveiros de bivalves. Tem uma fauna e flora 
bastante rica e diversificada.  

A comunidade residente na Ilha da Culatra tem uma economia centrada na vida 
da pesca e do marisco.  

Na ilha existem três associações: Clube União Culatrense, fundado em 1974, 
para a prática de modalidades desportivas e recreativas, Associação de 
Moradores da Ilha da Culatra (AMIC) fundada em 1987, tendo como objetivo 
principal a promoção da melhoria da qualidade de vida da ilha e dos seus 
residentes, e Associação de Nossa Senhora dos Navegantes, que surgiu no 
âmbito do “Projeto de Luta contra a Pobreza” (1991-1995) e veio reforçar o 
apoio ao nível da assistência social.  

Da oferta turística que a ilha proporciona, destacam-se para além das ótimas 
condições do espaço físico e do clima, a excelente gastronomia, a animação 
cultural, e as festas típicas da ilha, como a “Festa do Dia da Ilha”, a “Festa de 
Nossa Senhora dos Navegantes”, as “Tardes de Fado”, o “Festival de Marisco” 
e os bailes ao fim de semana. 

A ilha encontra-se ligada ao exterior, por barcos da carreira e táxis marítimos. 

 

 

                                           Ilha da Culatra, 2012 
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2. GÉNESE DA OCUPAÇÃO 
 

 
O povoamento recente da ilha da Culatra terá tido as suas raízes a partir de 
finais do século XIX, com pequenos núcleos de pescadores provenientes de 
vários locais do país, que afluíam a este local juntamente com familiares, em 
busca de sustento na vida da pesca e do marisco.  
 

A riqueza que a ilha proporcionava em termos de oferta de pescado e de 
marisco, levou à fixação neste local de uma comunidade de pessoas, que aqui 
foi aos poucos, construindo os seus habitats, formando um modo de vida 
próprio, que foi sendo transmitido ao longo dos tempos de pais para filhos. 
 
As primeiras habitações eram pequenas barracas em barrão, que construíam 
durante o tempo livre em que não iam ao mar. 
 
 

 
Casa em Barrão – década de 60 

 
 
3.O MODO DE VIDA TRADICIONAL 
 
O isolamento comunitário contribuiu de certa forma, para a formação de uma 
identidade singular, caracterizada por fortes relações de vizinhança, e 
cooperação, quer no trabalho, quer na vida quotidiana. 
 
Tanto os namoros, como os casamentos, eram feitos entre os elementos da 
comunidade. O “copo de água” era efetuado na própria ilha, geralmente na 
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habitação dos noivos, entre familiares e amigos.  
 
Os nascimentos tinham lugar na ilha, havendo parteiras e “curiosas” para o 
efeito. Destas destacam-se Teresa Olívia e Benvinda. 
 
Antes da construção da capela, o velório dos defuntos era feito nas próprias 
casas sendo depois, transportados de barco para o cemitério em Faro.  
 

    O abastecimento de alimentos na praia era assegurado pelas pequenas vendas 
em barrão, existentes no local, sendo poucas as deslocações ao exterior para 
este efeito. Era usual haver nos espaços circundantes às habitações, pequenas 
criações de animais de capoeira, árvores de frutos e outros produtos hortícolas 
que serviam as necessidades domésticas.  

 
Até ao início da década de 90, a luz da ilha era fornecida pelos pequenos 
candeeiros a petróleo e posteriormente por geradores. O abastecimento de 
água era assegurado pelos poços que construíam nos quintais ou espaços 
próximos das casas.   
   
Os momentos de lazer eram passados nos cafés da ilha, convivendo uns com 
os outros, ou nos bailes tradicionais ao toque do acordeão e dos ferrinhos.  
 
Ver televisão na venda do “Faz Gostos” e as sessões de cinema, trazidas para 
a ilha pelo Sr. Zé Martins de Tavira, era outro dos passatempos que existiam 
na ilha.  

 

 
           Copo de água de um casamento na Ilha da Culatra, década de 60 

 

4.A ATIVIDADE DA PESCA E DO MARISCO 

 
O modo de vida da comunidade da Ilha da Culatra assenta na atividade da 
pesca e no marisco. Os homens dedicam-se à pesca, a reparar e safar as artes 
e a tratar dos viveiros. As mulheres dedicam-se predominantemente à apanha 
de marisco, embora algumas auxiliem na tarefa de armar e safar os aparelhos 
de anzol.  
 

De início, o trabalho nas armações de sardinha e de atum, consistia no modo 
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de vida principal destas populações. No entanto, as potencialidades que a ilha 
oferecia, levaram à pesca com outro tipo de artes, tais como: sacada, alcatruz, 
murejona, covo, aparelho de anzol, redinha, e tapa-esteiros entre outras. 
Atualmente, as artes de pesca predominantes na ilha são as redes de 
tresmalho e de emalhar para apanha de espécies diversificadas.  
 
O marisco é uma atividade que permite complementar o rendimento do 
agregado familiar, sendo as mulheres as principais detentoras deste tipo de 
atividade. A principal captura é a amêijoa.  
 
Muitos destes mariscadores/pescadores são detentores de viveiros de amêijoa 
e mais recentemente, devido à grande mortandade das amêijoas, alguns 
começaram a dedicar-se à produção de ostras, já havendo viveiros desta 
espécie na ilha. 
 
As primeiras embarcações utilizadas quer na atividade da pesca, quer na do 
marisco, eram a remos e/ou à vela, confecionadas em madeira, e designavam-
se de botes, dóris, lanchas, chatas e saveiros. Com o passar do tempo, estas 
embarcações foram sendo substituídas por barcos em fibra e na maioria dos 
casos a gasolina. 

 
 

 
                                          Pescadores com aparelho de anzol -  década de 60 
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                                      Safando as redes - 2011 

 
 

 
                                    Safando as redes - 2011 

 

 
                                      Apanha de marisco – 2012 
 

 

5.CULTURA RECREIO E LAZER 

 
As principais festividades da Ilha da Culatra são a “Festa do Dia da Ilha” e a 
“Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes”. 
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A “Festa do Dia da Ilha” assinala um grande acontecimento na Ilha da Culatra: 
o dia do boicote às eleições legislativas de 19 de julho de 1987, como forma de 
reivindicação por melhores condições de vida para a ilha. Desde então, os 
habitantes da Ilha da Culatra passaram a comemorar esta data com uma festa, 
composta por momentos de convívio, desporto, lazer, cultura e atos oficiais 
entre outros, como forma de assinalar o seu significado histórico.  
 
A Festa da Nossa Senhora dos Navegantes é a maior festa da ilha e atrai 
muitas pessoas ao local. A festa, realizada no primeiro fim-de-semana do mês 
de agosto, é composta pela procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, em 
que todos participam exaltando a fé e a devoção a Nossa Senhora, e por um 
programa festivo bastante diversificado com atividades desportivas, jogos 
tradicionais, tendas de artesanato, almoço de confraternização com 
gastronomia típica e baile animado entre outros.  
 
A festa religiosa inicia-se ao início da tarde do segundo dia da festa, com a 
saída da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes da ermida da Culatra, 
transportada por uma embarcação decorada com bandeirinhas de papel de 
cores garridas, para o cais “T” em Olhão, onde irá esperar a imagem de Nossa 
Senhora do Rosário.  
 
Após o encontro das imagens de Nossa Senhora dos Navegantes e de Nossa 
Senhora do Rosário, tem início a procissão pela Ria Formosa, em direção à 
Ilha da Culatra. Durante o trajeto, os barcos que transportam as imagens das 
santas são acompanhados por um extenso cortejo de embarcações, também 
elas vistosamente engalanadas. 
 
Nesta altura, são lançados foguetes e a devoção às santas é marcada pelas 
preces dos pescadores pedindo a proteção das mesmas. 
À chegada das santas à Ilha da Culatra, é celebrada missa na Capela da 
Nossa senhora dos Navegantes. Após a eucaristia, segue-se a procissão pelas 
principais ruas da ilha, acompanhada da banda e da fanfarra dos bombeiros 
seguida por um grande conjunto populacional. 
 
Posteriormente, o padre encerra o cerimonial religioso com um sermão, e as 
imagens das santas regressam às respetivas ermidas.  
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                          Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011 

  

                         Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011 

 

                                    Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011 
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                                             Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011  

 

                                             Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011  

 

 

                                           Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011  
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                                            Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – 2011  

 

Mais recentemente, por iniciativa da Associação da Nossa Senhora dos 
Navegantes, na época veraneante, são realizados na ilha dois eventos festivos: 
as “Tardes de Fado”, onde participam diversos fadistas algarvios e um festival 
de marisco, também animado com espetáculo musical.  

Na época balnear, são ainda de destacar os bailes aos fins-de-semana no 
polidesportivo e os eventos musicais promovidos pela “Comissão de jovens da 
Ilha da Culatra”. 

 

6. ASSOCIATIVISMO 

Na ilha existem três associações: Clube União Culatrense, fundado em 1974, 
Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC) fundada em 1987, e 
Associação de Nossa Senhora dos Navegantes.  

 

6.1.CLUBE UNIÃO CULATRENSE 

Fortes adeptos da modalidade desportiva, os culatrenses, conseguem em 
1974, realizar o sonho da fundação do Clube União Culatrense, passando de 
amadores a jogadores federados.  

Para além das práticas associadas ao desporto, o clube promove também 
eventos culturais e recreativos, tais como a organização de bailes aos fins-de-
semana no polidesportivo, sobretudo durante a época balnear e a organização 
de eventos de caráter cultural e recreativo durante a Festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes, dos quais se destacam os jogos tradicionais.  

 



11 

 

 

                                    Clube União Culatrense 

 

6.2.ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

 

Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.) criada no âmbito do 
Projeto de Luta contra a Pobreza (1991-1995), a Associação de Nossa 
Senhora dos Navegantes dirige o Centro Social, prestando diversos serviços 
de âmbito social, sobretudo aos mais carenciados e necessitados. Dispõe de 
quatro valências: creche, jardim-de-infância, A.T.L, .e apoio domiciliário a 
idosos. 
 
A Associação presta ainda o apoio em termos alimentares, a famílias 
carenciadas e também na distribuição de vestuário, calçado e brinquedos entre 
outros, contando para este efeito com o apoio do banco alimentar e de 
particulares, apoio logístico ao núcleo local de inserção e dispõe ainda de um 
serviço de transporte de barco que serve várias pessoas e entidades. 
 
Com o objetivo de angariar apoios para a prática social, a Associação de 
Nossa Senhora dos Navegantes, promove na Ilha vários eventos culturais e 
recreativos, dos quais se destacam: as “Tardes de Fado” e o “Festival de 
Marisco”. 

 

6.3.ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ILHA DA CULATRA (AMIC) 

 
Os habitantes da culatra sempre se caraterizaram pelo forte empenho e 
determinação em lutar por melhores condições e qualidade de vida para a ilha 
e comunidade local. Em 1987, devido à mudez das entidades competentes em 
fazer face às suas necessidades, os culatrenses fazem nesse mesmo ano, um 
boicote às eleições autárquicas, o que resultou desde essa altura, em 
melhorias significativas para a ilha e seus habitantes.  
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Neste mesmo ano, a 19 de novembro, foi constituída a Associação de 
Moradores da Ilha da Culatra (AMIC), por escritura lavrada no Cartório 
Notarial de Olhão, com a finalidade da “Promoção cultural e recreativa dos 
seus associados e bem assim o desenvolvimento de atividades tendentes à 
valorização da Ilha da Culatra e defesa dos interesses dos seus moradores”.  

A partir desta data, começou a haver melhorias cada vez mais significativas 
para a ilha e seus habitantes. Dessas melhorias destacam-se: eletrificação da 
ilha (1993); criação da Associação de Nossa Senhora dos Navegantes – IPSS 
(1991-1995); Instalação de uma delegação da Junta de Freguesia da Sé na 
Ilha da Culatra (2002); Inauguração da Sede Social do Clube União Culatrense 
– 2004; Centro de Saúde de Faro extensão da Culatra (2006); Porto de Abrigo 
da Ilha da Culatra (2008); Área de trabalho coberta com mais de 150 m2 
(2008); 31 Apoios de pesca (2008); Rede de águas e esgotos (2009); 
inauguração do campo de futebol da Ilha da Culatra (2009), criação de uma 
carreira de transportes entre a Ilha da Culatra e Faro (2010), toponímica das 
ruas da Ilha (2011); inauguração de uma biblioteca (2011); Criação de um 
recife artificial (2011); Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa (2011). 

Atualmente, os habitantes debatem-se pela concretização de um grande 
sonho: a legalização de todas as suas casas. 

 

  

                                    Boicote às eleições legislativas de 1987 
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