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Cacela é hoje o resultado de muitos séculos de ocupação humana. 
Terra de pescadores e mariscadores, de poetas e viajantes, por onde 
mercadores e piratas tentaram a sua sorte, conhecendo de antemão 
a fertilidade de um território que sucessivas gerações de agricultores 
habilmente trabalharam.

Actualmente, encerra ainda as marcas dos mestres que, em 
resultado de uma sabedoria antiga, cuidadosamente legada pelas 
várias culturas que o tempo por aqui fez passar, souberam atribuir- 
-lhe a beleza com que se apresenta.
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As estradas e os caminhos eram lugares de desconforto: perigosos e de escassas 

estalagens onde pudesse pernoitar-se. Além dos pastores, praticamente só os 

mercadores e os almocreves, protegidos pela sua arte no manejo das armas, 

se metiam à aventura de percorrê-los. As viagens, o comércio, faziam-se 

predominantemente por mar. E a geografia do Algarve – a sua localização e o seu 

extenso litoral – facilitava os contactos económicos e culturais com as civilizações 

mediterrânicas. 

Já no período islâmico, Cacela era um importante porto costeiro nesta rede densa 

de ligações. Acrescidamente, era terra de quintas e fazendas, de criação de gado, 

de campos férteis de pão e figo. Tudo isto, como se compreende, atraía a pirataria 

marítima. E por isso mesmo a preocupação defensiva, desde a Antiguidade, 

assumia prioridade. 

A fortaleza que hoje conhecemos é o resultado de contínuas e profundas 

transformações e melhoramentos. Em finais do século XVIII, por exemplo, depois 

dos estragos causados pelo terramoto, foi praticamente reconstruída. Mas desde o 

século X, pelo menos, que nesse local havia estruturas defensivas. E a vigilância do 

litoral seria a missão primeira da fortaleza logo após a reconquista: aí se acolhiam 

os moradores das quintas, ouvindo o tocar do sino a rebate, quando os corsários 

se aproximavam nas suas investidas constantes.

A História de Cacela foi marcada ao longo do tempo pelo temor da invasão 

moura e do ataque dos piratas. E compreende-se, por isso mesmo, o cuidado 

constante de garantir vigias e sentinelas, de esconder o Sacramento, de 

acautelar a segurança dos frontais ou dos panos de púlpito, de promover a 

defesa das terras por altura das colheitas...   
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PESCADORES  
E MARISCADORES
Quando, chegados ao muro da igreja, olhamos a Ria e os viveiros de bivalves, não 

é fácil imaginar que a ostra redonda fosse o recurso alimentar privilegiado dos 

moradores do bairro islâmico do século XIII... Porque às vezes nos custa imaginar 

que o mundo possa ser uma roda e que algumas coisas acabem por repetir-se num 

fio que vem de longe. Mas é assim: desde a época romana, pelo menos, que os 

recursos marinhos da Ria Formosa são utilizados. 

Os tanques de salga, a presença de cetárias, os fragmentos de cerâmica, as 

caçoilas e as agulhas que a arqueologia nos pôs a descoberto, demonstram 

uma intensa actividade na mariscagem, na preparação de pastas de peixe, 

na produção de conservas, no consumo de conquilhas cozinhadas com azeite 

e alho.

Mais tarde, neste mesmo litoral, nestas mesmas águas, foi comum a pesca de 

atuns, espadartes e baleias. A actividade da baleação, entre outras evidências, 

acabaria por chegar até nós pelo topónimo antigo de um lugar junto à ribeira do 

Lacém: «Balieira». E sabe-se que desde o século XIV por aqui terão funcionado 

almadravas e armações de pesca. 

Entretanto, dinamizada pelos pescadores da praia de Monte Gordo, a pesca 

costeira e a pesca do alto haveria de predominar a partir do século XVI, com a 

cavala e a sardinha, vendidas essencialmente no reino de Castela, a assumirem-se 

como espécies de maior significado económico. 

Terra de mariscadores e pescadores, portanto, desde um tempo que se perde na 

memória. Um destino que os últimos pescadores de Cacela agora recordam entre a 

nostalgia e o desalento de verem desaparecer os últimos barcos de pesca artesanal 

e de saberem que não irão repetir-se as pescarias fartas de salmonetes e douradas, 

robalos e polvo, lulas e chocos. E de saberem, sobretudo, que agora pouco mais 

haverá a fazer que guardar e respeitar essas memórias de um tempo em que as 

águas do mar e da Ria se misturavam numa paisagem que, marcada por eles, se 

ligava aos botes e saveirinhos, aos alcatruzes, às cabanas precárias, às redes de 

pesca, aos nomes dos barcos e à geometria das suas pinturas coloridas...  

POETAS 
E VIAJANTES
No antigo Gharb a poesia sempre marcou presença. Foram muitos os poetas que 

aqui nasceram e viveram: das gentes de Silves dizia-se que mesmo o camponês 

mais modesto era capaz de a recitar num claro e distinto rasgo de inspiração, se 

lhe pedissem. 

Em Cacela nasceu no séc. X aquele que ficou conhecido como um dos maiores 

poetas do seu tempo: Ibn Darraj al-Qastalli. Descendente da família berbere que 

controlava a fortaleza que aqui existia, chegou a estar ao serviço do temido califa 

Almansor, que muito prezava as odes de bravura que o poeta lhe redigia. Abû 

al-‘Abdarî, outro dos poetas daqui natural, também ele conhecido pelas suas 

capacidades oratórias, teve o desejo de conhecer novas terras para sobre elas 

dissertar, tendo acabado os seus dias em Ibiza, maravilhado pela sua beleza. 

A verdade é que o Mediterrâneo sempre teve a capacidade de atrair gentes para os 

seus mares e a situação geográfica do Algarve, um anfiteatro natural virado para 

o mar, sempre facilitou, desde a Antiguidade, uma situação de trocas culturais 

e comerciais. Cacela foi ela própria um importante ancoradouro, e quando os 

barcos aqui aportavam, vindos do Levante, traziam sempre novas modas, novos 

produtos, novos costumes... 

Viajar durante a Idade Média era uma empresa arriscada mas despertava o 

interesse de muita gente. Al-Idrisi  foi aquele que mais se destacou por causa 

da obra geográfica que produziu, resultante da observação dos sítios que ia 

conhecendo. Percorreu desde muito novo a Ásia Menor, os países do Oriente 

e especialmente o Al-Andalus e conheceu o antigo Gharb, tendo deixado 

preciosas informações sobre algumas das suas povoações. Sobre Cacela disse, 

nos inícios do séc. XII, que quem por ali passasse, podia encontrar “uma 

fortaleza construída à beira-mar (...) bem povoada e [com] muitas hortas e 

campos de figueiras”.



Cacela espelha bem a arquitectura tradicional do sul. Todos os valores estão 

presentes: as paredes de taipa, a brancura da cal, as argamassas pintadas e 

moldadas quase ao sabor do vento, com recortes distintos e bem torneados, 

arquitecturas onde imperam as casas térreas alinhadas em banda com telhados 

de uma ou duas águas e beirados duplos rematados por telhas de meia-cana. 

Os mestres daqui não precisaram de diplomas que atestassem a sua competência. 

Os testemunhos que deixaram são prova mais que suficiente de que a tinham. 

No entanto, houve alguns que se formaram nas melhores escolas do país. André 

Pilarte, o autor do distinto portal da nova Igreja de Nossa Senhora da Assunção de 

Cacela Velha, que começou a ser construída nos finais do século XV, em substituição 

da primitiva Igreja de Santa Maria dos Mártires edificada ainda em madeira fora 

dos muros que cercavam a povoação, terá sido um deles. Aprendeu o seu ofício no 

estaleiro do Mosteiro dos Jerónimos e, regressado ao Algarve, aqui desenvolveu 

uma das mais importantes escolas regionais de arquitectura renascentista, sendo 

o responsável não só pelo risco desta igreja mas também de muitas das mais 

interessantes igrejas quinhentistas algarvias.

A arquitectura militar de Cacela merece igual destaque: a fortaleza, com os 

seus imponente baluartes, sobranceira ao mar, justifica a escolha do local para 

a implantação da própria povoação, evidenciando a estratégia de defesa da 

costa. Não é por acaso que os estrategas árabes que escolheram este sítio para a 

edificarem (primeiro em taipa, provavelmente), o tivessem feito na zona que dava 

entrada às embarcações que se dirigiam à Ria: esta era uma passagem obrigatória 

de todos aqueles que pretendiam entrar na região. Ainda que a construção actual 

seja já posterior ao terramoto de 1755, que a derrubou quase por completo, as 

marcas de canteiro no seu interior mostram, apesar das constantes transformações 

ao longo dos tempos, a permanência de elementos medievais.

Todo o núcleo histórico da povoação é testemunho das várias civilizações 

mediterrânicas que por aqui foram passando. Primeiro romanos, depois árabes, 

por fim cristãos a modelarem a arquitectura. 

Os mestres da modernidade continuaram a utilizar as mesmas técnicas 

construtivas, de tão perfeitas que estavam adaptadas ao tipo de clima,  embora 

tenham trazido novas modas, novas formas e novas cores à arquitectura: a 

platibanda decorada e a chaminé rendilhada atestam o cunho próprio que o 

algarvio sempre gostou de imprimir no que é seu.

MESTRES  
E PEDREIROS

MOUROS  
E CRISTÃOS
Era como um tabuleiro de xadrez, a península, durante o período islâmico: 

investidas de parte a parte ditavam os avanços e recuos na tomada dos territórios. 

No entanto, apesar de constantemente em luta pelo domínio das terras, foram 

vários os locais onde populações cristãs e muçulmanas habitaram conjuntamente 

o mesmo espaço. Sabemos isso através das muitas referências a «moçárabes» – 

populações cristãs que viveram sob domínio muçulmano, um pouco por todo 

o antigo al-Andalus. O mercado e as relações comerciais fundamentaram essa 

relação de convivência. 

O processo da reconquista foi lento mas, quando consumado, a escassa população 

cristã do norte não garantia a ocupação e o aproveitamento das terras do sul. Isso 

ditou que não houvesse outra alternativa senão permitir que quem já cá vivia 

e trabalhava as terras há mais tempo – as populações muçulmanas – pudesse 

continuar a ocupar o território. No fundo, foi esta a estratégia da reconquista. 

Muitos decretos foram então promulgados no sentido de fazer diferenciar os 

mouros dos cristãos, obrigando aqueles, por exemplo, a usar roupagens distintas 

e a habitar bairros próprios (as mourarias) localizados nos arrabaldes, fora dos 

muros das cidades. Mas após o édito de D. Manuel de 1496, que lhes possibilitava 

escolher entre a assimilação da religião cristã ou a expulsão, o certo é que estas 

gentes que se decidiram pela primeira alternativa rapidamente se diluíram por 

entre as restantes populações.

Tendo em conta que a população moura tinha um peso enorme no sul do território, 

bem se compreende que o perfume da sua presença se tivesse espalhado pelos 

hábitos, pelos costumes, pelas paisagens. O «mudejarismo» (expressão artística 

executada por populações mouras que permaneceram na península sob o domínio 

cristão – os «mudéjares») serve de exemplo. 

Os árabes desapareceram do nosso território mas a 

sua presença continuou a fazer-se notar por muito 

tempo, até aos nossos dias: na língua, no modo de 

ser das gentes, na arquitectura, na paisagem. E a 

paisagem de Cacela espelha isso mesmo.



ARTÍFICES  
E AGRICULTORES
Os campos de Cacela são dos mais férteis. Por aqui, desde há muito, o saber dos 

homens permite a distribuição e a elevação das águas para a irrigação das quintas e 

dos montes, em resultado das técnicas e de um saber-fazer ancestral que os romanos 

e, mais tarde, os árabes souberam aperfeiçoar. Cedo este cantinho do mundo se 

tornou um jardim, com extensas hortas e pomares derramados sobre os terrenos. 

A paisagem deste território ganhou a sua configuração durante o período islâmico 

e muitas das actuais tradições agrárias provêm destes tempos. Laranjais, campos 

de alfarrobeiras, amendoeiras e figueiras, aproveitando-se o legado de saberes 

das populações árabes, foram nascendo por entre fazendas antigas; e foi este 

mesmo legado que, possibilitando o aproveitamento da riqueza dos campos, 

dos mares e da Ria, tantas vezes impediu a fome e o desalento das gentes. A 

abundância de vinhas possibilitou a produção de vinho e passas, e os figueirais, 

os olivais, os campos de linho, as salinas, as terras de pasto, a madeira e o carvão 

da floresta ajudaram a que estas populações tivessem desde sempre acertado os 

seus gestos absolutos e sapientes com o rumor dos pássaros.

O coberto vegetal das serras permitiu a empreita, essa arte intemporal que 

as gentes desenvolveram para a produção de cordas, vassouras e diferentes 

tipos de cestas. Porque para transportar para os mercados o figo, a amêndoa, 

os griséus, a fava, o grão e o linho era necessário encher os carros de mula com 

muitas alcofas que só quem sabia trabalhar o esparto ou a palmeira-anã podia 

fazer. E a verdade é que antigamente quase todos sabiam.

Há também, por estas zonas, uma tradição antiga no trabalho do barro, pelo menos 

desde a época romana. O forno cerâmico que a arqueologia pôs a descoberto 

na Quinta do Muro e o complexo industrial de produção de ânforas da Quinta 

da Manta Rota provam que já por esta altura existia uma intensa produção. A 

cerâmica proveniente da época islâmica também nos diz que para além de muita 

ter sido aqui produzida, a importação também aconteceu.

Em Santa Rita existiu em tempos uma «Rua das Olarias» onde muitas  gerações 

de oleiros cozeram panelas, caldeirões, vasos, infusas e alguidares. Ali próximo, 

no Cerro dos Barros, também se produziram telhas, ladrilhos e tijolos e talvez 

fosse aquele o local onde os trabalhadores da Fábrica que veio a dar o nome à 

povoação que se situa a nascente de Cacela Velha e que chegou a ser uma das mais 

importantes do país, vinham buscar a matéria-prima.

A dinâmica social e económica deste território sempre foi bastante intrincada e, para 

além destas importantes actividades, muitas outras profissões antigas aqui laboraram: 

ferreiros, ferradores, sapateiros, pescadores, almocreves, padeiros, construtores. Em 

Santa Rita, ainda hoje é possível encontrar uma costureira e um barbeiro.

OS VIVOS  
E OS MORTOS
Hoje em dia a povoação não é grande, é certo, mas sabemos através da arqueologia 

e dos registos escritos antigos que Cacela Velha já foi muito maior e que a sua 

configuração também já foi outra. 

Onde em tempos existiram casas e residiram pessoas, mais tarde vieram a 

fazer-se enterramentos, como numa metáfora da própria vida. Custa a crer, 

mas a verdade é que o mundo é uma roda que o tempo põe a girar, e que tudo, 

mudando, constantemente se renova. 

No fundo, a vida sempre foi isso mesmo: uma cíclica regeneração de paisagens, 

de populações e de costumes.

Do período islâmico conhece-se a localização da zona residencial que se estenderia 

pelo menos desde a várzea, descendo até à foz da ribeira e subindo até à zona do 

cemitério antigo. Sabe-se também que a zona de enterramentos se localizaria fora 

do núcleo urbano, ao longo do caminho que atravessa agora a ribeira de Cacela. 

Por cima do local onde estas populações viveram, no Sítio do Poço Antigo, 

descobriu-se uma necrópole construída posteriormente onde uma série de 

sepulturas denunciavam um ritual de enterramento já cristão: braços cruzados 

sobre os peitos e corpos virados para leste. 

Todos eles se alinhavam junto a um muro que se pensa ter pertencido à primitiva 

igreja de Santa Maria dos Mártires, construída durante o período da reconquista 

do Algarve aos mouros. Daí que não seja também de admirar que, ao peito de um 

dos fenecidos, tenha aparecido um pendente metálico com a forma de uma vieira, 

claramente relacionado com a influência da Ordem de Santiago no território de 

Cacela. Não foi por acaso que estas populações se fizeram enterrar junto a esta 

primitiva igreja: é que os cristãos, durante este período e até à entrada do século 

XIX, nunca quiseram ser enterrados noutro local que não em espaço sagrado. Foram 

tempos em que o medo jogou com as consciências e não ser enterrado nestes locais 

podia significar a interdição aos céus. 

O cemitério antigo de Cacela Velha, construído nos anos trinta do século XIX, 

revela uma alteração nas mentalidades: as Igrejas e suas imediações não 

eram mais os locais indicados para realizar enterramentos já que a população 

continuava a crescer e isso representava um grave problema de saúde pública. 

Este cemitério funcionou até 1918, ano em que morreu muita gente por causa da 

gripe pneumónica. E foi isso mesmo que revelou a intervenção arqueológica aí 

realizada: muita gente para pouco espaço. Foi por isso que nesse ano se construiu 

o actual cemitério de Cacela.

Fica assim claro que os mortos podem por vezes repousar em locais onde os vivos 

já habitaram e que os vivos habitam locais onde os mortos poderão vir a repousar: 

a vida e a morte a comunicarem e a jogarem com o espaço. E o tempo a mostrar 

que o mundo se movimenta sem que ninguém lhe tenha mão...
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