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O Projecto !"#" centra-se na inovação estratégica do 
produto artesanal, na perspectiva da sua valorização, 
identificação e re-interpretação!—!contextualizando-o 
com necessidades contemporâneas, no sentido de 
reabilitar o seu estatuto cultural e comercial.

The "#$# Project focuses on the strategic innovation of
the handmade product, from the prospect of its recognition,
identification and re-interpretation!—!contextualizing
it with contemporary needs in order to rehabilitate its
cultural and commercial status.
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1. Por Vítor O. Jorge, 
com base na leitura e 
transcrição livre de pas-
sos da obra $%&''"%(), 
Marc (2003)*–*A politica 
do património*–*Campo 
das Letras, Lisboa, p.23.

CULTURA MATERIAL NO ALGARVE
A cristalização do objeto artesanal

“O objeto permite fazer, mas também dizer, e uma das suas propriedades 
é servir de embraiador entre o estático e o dinâmico, a ação, o discurso e 
a recordação” ("+, $%&''"%()*-

Atualmente, quando se fala de artesanato algarvio, aquilo que nos vem 
à cabeça é um senhor velhinho, arqueado, sentado numa qualquer fei-
rinha da serra fazendo uma cadeirinha de verga em miniatura, ao vivo, 
para que o turista perceba como por cá se faziam as coisas antigamente; 
pensamos numa senhora de uma qualquer terriola do barrocal que 
vende nos mercadinhos dominicais umas alcofas que a senhora sua avó 
ensinou à senhora sua mãe e a senhora sua mãe lhe ensinou por fim a ela 
e que ela agora só faz de vez em quando; ou no senhor que ainda sabe fazer 
uns cestos de cana quando tem tempo para isso. O artesanato algarvio  
(e a ideia que temos dele) está profundamente associado a um conceito de 
frivolidade. Porque o artesanato algarvio tem piada: ver aqueles senhores 
velhotes habilidosos, que ainda sabem fazer manualidades e que as ven-
dem nas feiras aos turistas que gostam de comprar e de ver fazer obje-
tos antigos que já servem para pouco. Compram-se esses objetos porque 
se acha engraçado ter coisas daquelas antigas em casa, cheias de imper-
feições, porque é mesmo assim, ou porque são feitas à mão, porque é isso 
que as torna interessantes. A verdade é que, tantas vezes, os artesãos de 
hoje se limitam a copiar e a reproduzir.*—*.muitas vezes mal.*—*.aquilo que 
sempre foi utilizado num contexto utilitário e que agora, na maioria das 
vezes, se adquire por simples nostalgia do passado. Vendo bem, não são 
apenas os objetos, a própria noção (a imagem) que temos do artesanato 
algarvio está cristalizada. O mundo de antigamente acabou mas, na gene-
ralidade, os objetos produzidos continuaram sendo os mesmos que no 
passado porque a verdade é que poucos esforços se fizeram.*—*.ou os que 
se fizeram foram pouco credíveis.*—*.da parte de todos os envolvidos no 
processo, quer ao nível da produção, quer da distribuição e da comercia-
lização, quer da promoção: ao nível das estruturas de apoio ao setor pode 
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mesmo dizer-se que a maioria dos projetos desenvolvidos se revelou 
muito pouco eficaz, com estratégias de base muito efémeras, sem uma 
continuidade consistente. Assim sendo, não estaremos a ser incorretos 
ao afirmar que, inconscientemente ou não, a sociedade tolerou que estes 
objetos artesanais continuassem a ser os mesmos, ainda que esse mundo 
de antigamente tenha acabado. Utilizando uma ideia de Marc Guillaume, 
há que referir neste contexto que “por detrás das boas intenções e do 
charme antiquado dos restos do passado, há que ler um sintoma social e 
descobrir que ele não é tranquilizador”.*2

De facto, o artesanato algarvio está hoje muito mais direcionado para 
o passado do que para o presente (e muito menos para o futuro), por 
vários fatores. Arriscaria mesmo dizer que ele é a própria representação 
de um passado obsoleto refletindo não mais que uma nostalgia existente 
em torno de um tempo que já se desvaneceu definitivamente. Os obje-
tos que se produzem atualmente podem e devem, por isso, continuar, na 
ideia de quase todos, a representar esta ideia de simulacro de um passado 
tradicional, o que quer que isso seja (tantas vezes nos esquecemos que 
a tradição nunca foi aquilo que era); são objetos de reprodução daquilo 
que se extinguiu, que desapareceu, mas que, por outro lado, parecem ser 
depositários por mérito próprio de uma tipicidade atemporal. O resultado 
é que se gasta muito mais tempo nesta idealização que existe em torno 
do artesanato (e que, por isso, o cristaliza) do que a perceber e a explorar 
as alterações que ocorreram na maneira como atualmente vivemos, na 
procura em atingir e associar necessidades dos nossos dias às formas de 
produção artesanal; e várias foram as causas para que este se tornasse no 
cenário da atualidade.

Miguel Torga disse, em meados do século passado, o seguinte acerca 
desta região: “O Algarve, para mim, é sempre um dia de férias na pátria. 
Dentro dele nunca me considero obrigado a nenhum civismo, a nenhuma 
congeminação telúrica nem humana. Debruço-me a uma varanda de 
Alportel e apetece-me tudo menos ser responsável e ético. (…) Passado 
o Caldeirão, é como se me tirassem uma carga dos ombros. Sinto-me 
livre, aliviado e contente, eu que sou a tristeza em pessoa! A brancura 
dos corpos e das almas, a limpeza das casas e das ruas, e a harmonia dos 
seres e da paisagem lavam-me da fuligem que se me agarrou aos ossos 

e clarificam as courelas encardidas que trago no coração. No fundo, e 
à semelhança dos nossos primeiros reis, que se intitulavam senho-
res de Portugal e dos Algarves, separando sabiamente nos seus títulos 
o que era centrípeto do que era centrífugo no todo da Nação, não me 
vejo verdadeiramente dentro da pátria. Também me não vejo fora dela. 
Julgo-me numa espécie de limbo da imaginação, onde tudo é fácil, belo 
e primaveril.”*3 Parece óbvio que o anfiteatro natural de cariz mediterrâ-
nico composto pela serra, o barrocal e o litoral, de clima quente, mar-
cou e distinguiu a paisagem algarvia, definindo um panorama humano 
muito singular. E porque as pessoas são sempre o resultado da intera-
ção e integração no seu meio físico, deste tipo de gentes desenvolveram-
-se especificidades culturais muito próprias. Miguel Torga sentiu e tão 
bem exprimiu pela via literária aquilo que ainda hoje parece evidente: 
o tempo aqui não corre à mesma velocidade que noutros locais; parece 
que, por aqui, a vida é simples e fácil…

De facto, desde há muito que vários escritores e poetas em particu-
lar se têm apercebido, de uma forma muito mais clara que os homens 
da ciência, que o clima, a orografia, a tipologia dos solos, os recursos 
naturais são fatores que condicionam e disciplinam não só a distribuição 
das populações no território.*—*.o tipo de ocupação.*—*.as utilizações que se 
fazem do mesmo, mas também o próprio caráter das populações e o tipo 
de cultura com que estas se definem e manifestam. 

As populações algarvias sempre se caraterizaram, até há muito pouco 
tempo atrás, por uma evidente ruralidade. A orografia sempre condicio-
nou a rede viária existente, antiga e deveras débil, fazendo com que na 
serra as populações vivessem isoladas em montes ligados entre si por 
escassos caminhos que só os burros e as cabras conseguiam transpor; no 
barrocal e mesmo no litoral, as populações sempre se distribuíram por 
entre montes e casais, vivendo da agricultura, da pesca, do marisqueio. 
Até há cerca de meia centena de anos atrás, eram muito poucos os cami-
nhos, utilizados desde há muitos anos, fazendo com que a melhor forma 
de viajar desde sempre fosse, naturalmente, por mar. A vida estava per-
feitamente adaptada a esta condição de ruralidade e as coisas não sendo 
necessárias, não existiam. Tudo servia para o que podia servir, tudo 
estava perfeitamente encaixado nas suas utilizações de todos os dias; 

3. !/+$", Miguel 
(1967)*–*Portugal,  
Coimbra (3ª Ed.)
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os objetos tinham várias utilizações tal como as pessoas sabiam fazer 
várias coisas. A ligação das gentes à terra e ao mar era óbvia; a utilização 
dos materiais naturais; o recurso à vegetação para a produção dos obje-
tos de uso quotidiano; a relativa ausência de complexidade das coisas e 
da vida em geral; a aparente simplicidade dos objetos; o engenho, a cria-
tividade e a capacidade de adaptação das populações e dos objetos por si 
produzidos; o dinamismo dos processos criativos na invenção de solu-
ções fáceis; as múltiplas valências utilitárias dos objetos; dito por outras 
palavras: a capacidade de desenrascanço, o que em tempos a senhora 
Maria dos Santos referiu a Emanuel Sancho como sendo a habilidade das 
populações*,*4 a principal característica do português e, quem sabe, talvez 
ainda mais do algarvio. Era assim que se vivia. Havia um sentido prático 
associado às vivências do dia a dia. A vida vivia-se vivendo.

Como se disse, a cultura no Algarve sempre assentou, até pratica-
mente ao inicio da segunda metade do século XX, na ruralidade. Contudo, 
as transformações operadas na sociedade a partir desta data ditaram que 
a mudança para a mecanização ocorresse, alterando por completo a rela-
ção do Homem com a natureza e com o mundo produtivo e dos obje-
tos. O surgimento por esta altura daquilo que Horta Correia apelidou 
(e bem) de monocultura do turismo (de massas) e da decorrente beto-
nização da paisagem, associado às sucessivas políticas culturais hostis 
de ordenamento do território e à inércia das populações e das institui-
ções, ditaram a progressiva destruição dos contextos naturais, culturais, 
humanos, provocando a progressiva destruição desses montes algarvios 
do Barrocal, “verdadeiras sínteses da cultura algarvia como situações de 
perfeita aliança entre o Homem e a terra”.*5

A vida no Algarve, como em muitas outras regiões, modificou-se por 
completo. A morte dos velhos mestres e a falta de interesse das gerações 
mais novas (porque enquadradas num novo mundo) foi desbaratando 
progressivamente a identidade cultural e social do território que, diga-se 
de passagem, não soube comunicar a este novo mundo a sua verdadeira 
e muito antiga identidade. Passou-se quase em exclusivo a direcionar 
as políticas no sentido de servir unicamente o turista, muitas vezes 
desinteressado, tantas vezes mal informado. De repente, de uma socie-
dade ruralizada e artesanal, passou-se a uma sociedade estereotipada e 

folclorizada. Muitas das instituições com funções na área da representa-
ção e potenciação da cultura regional guiaram-se por ideias importadas a 
partir de zonas que nada tinham a ver com este território, julgando estar 
a oferecer aquilo que os turistas procuravam encontrar, vitrinizando as 
pessoas, as vivências e o objeto. Institucionalizou-se a cultura em detri-
mento dessas vivências, desresponsabilizando progressivamente o indi-
víduo enquanto entidade transmissora dos costumes, dos valores e das 
tradições a favor de um Estado paternalista que julgava saber o que estava 
a fazer, resultando isso na incapacidade de transformação e de reinven-
ção das pessoas e, muito em concreto, do objeto e do saber tradicional.

Os próprios mercados, outrora assentes em circuitos comerciais anti-
gos e, à sua escala, relativamente consistentes, perderam o seu dina-
mismo e alteraram a sua lógica de funcionamento, em grande parte quer 
porque as populações passaram a ter outras necessidades, outros hábitos 
e formas de consumo, quer porque, como se disse, o artesão se rendeu às 
feirinhas, às mostras e ao mercado de miniaturas e de souvenires, per-
dendo motivação e vontade de inovar, fazendo assentar a sua atividade 
quase sempre na ilegalidade, com o conluio da quase totalidade das ins-
tituições que, partindo do princípio que o pouco que ainda restava des-
tas atividades, daquela forma poderiam as mesmas continuar a existir.  
A verdade é que, optando-se por este caminho, mais não se fez (conti-
nua-se a fazer) do que corromper-se o sistema, fazendo com que sair-se 
dele se torne cada vez mais complicado. É certo que, olhando para a rea-
lidade dos nossos dias, o artesão hoje encontra entraves concorrenciais, 
burocráticos e legais que não se coadunam com a sua competência pro-
dutiva e visão estratégica, tornando muito difícil a sobrevivência da sua 
atividade profissional, mas isso não deve significar que, sentindo-se o 
mesmo aprisionado por estas condições, não procure novas estratégias 
no sentido de contornar constrangimentos e inventar novas saídas. Luís 
Rocha e João Pedro Amaral, com base na experiência do ,)"+!), iden-
tificaram para a realidade portuguesa uma série de problemas relaciona-
dos com as atividades artesanais que me parecem importantes recordar 
e que, nesse sentido, terão obrigatoriamente de ser ultrapassados, nome-
adamente: a idade média elevada dos artesãos, integrados em micro-
empresas “com dificuldades e insuficiências ao nível do capital, com 
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Negreiros, Lisboa, 
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dificuldades de acesso a crédito e a garantias bancárias, com uma débil 
formação profissional, designadamente nas áreas de gestão empresarial, 
das técnicas de abordagem ao mercado, da inovação tecnológica na pro-
dução, da utilização das novas tecnologias de apoio à gestão de informa-
ção e comunicação e com carências ainda ao nível da formação estética 
e artística indispensável para a inovação das produções.”**6 Diga-se no 
entanto que, entre outras medidas estruturais de apoio ao setor e dos 
vários projetos que têm vindo a permitir a caraterização das carências 
no seio do mesmo, quase todas elas resultantes de iniciativas promovi-
das pelo ,)"+!), a recente criação do Estatuto do Artesão e da Unidade 
Produtiva Artesanal (Decreto-Lei nº41/2001 de 9 de Fevereiro, alterado 
depois no Decreto-Lei nº110/2002 de 16 de abril), veio já dar um contri-
buto importante no sentido de instituir normas de ordenamento jurí-
dico à área. Mas muito mais há a fazer, principalmente naquilo que toca 
à realidade algarvia.

Olhando para o futuro, diria que, em minha opinião, é necessário 
apostar primeiramente na promoção do artesanato da região indo pri-
meiramente à base da questão: revalorizando a identidade da mesma, 
reforçando e redefinindo de uma forma mais consistente os alicerces 
de toda uma cultura que está por detrás de tão valiosa atividade. Que 
imagem queremos nós passar da região para ela própria e para o exte-
rior? Uma imagem sem alma, importada, fundada em princípios que em 
nada representam a memória e as tradições deste território, ou uma ima-
gem de uma região capaz de se rever em si própria e com vontade de se 
valorizar e de (re)conhecer as suas raízes para a partir delas encontrar 
novos caminhos, novas soluções criativas que possam catapultá-la para o 
futuro? Há que perceber que para lá dos campos de golfe, dos resorts, das 
vistas de mar e das praias, as pessoas e o seu património de saberes tradi-
cionais são a verdadeira marca que distingue a região de todas as outras. 
É necessário apostar na reinvenção do objeto partindo desta ideia fun-
damental. Da mesma forma, terão os artesãos de ganhar um outro estí-
mulo e uma outra atitude, mais proativa e mais preocupada com o seu 
tempo, com as necessidades e com a procura que atualmente existe, pen-
sando noutras formas de comercialização e, principalmente, de depen-
der apenas de si próprios e não desta ou daquela entidade que lhe vai 
financiando o negócio. Será igualmente fundamental que as Câmaras e 

demais instituições, muito em particular a Universidade do Algarve, pela 
essencial função que desempenha ao nível da educação e capacidade de 
estimular as camadas mais jovens da população, se tornem mais aptas a 
agarrar e a explorar o potencial da tradição com outros olhos (os cursos 
de design deveriam, por exemplo, trabalhar mais estes temas procurando 
integrar o universo dos saberes tradicionais nas suas orientações curricu-
lares). Aplicando uma ideia de Almada Negreiros a esta questão, podería-
mos dizer que “nós não somos do século de inventar as artes tradicionais. 
As artes tradicionais já foram inventadas. Nós somos do século de inven-
tar outra vez as artes tradicionais que já foram inventadas.”*7

A aliança com o design, a aposta na formação, na excelência de todos 
os atores envolvidos, no desenvolvimento de novas formas de pensar e 
potenciar as atividades tradicionais, introduzindo estratégias de projeto 
e de negócio, e concebendo estas práticas no âmbito de um território 
oposto à estandardização e à tipificação que dominam os nossos dias, 
certamente introduzirão um valor acrescido ao ofício e ao objeto manual, 
conduzindo a atividade artesanal em direcção ao futuro. É urgente, antes 
que seja tarde demais, procurar devolver o Algarve ao artesanato algar-
vio. Estratégia é a palavra de ordem.

(&$%)' $/3&21/
Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
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* Intermediate region 
situated between Baixo 
Algarve (coastline) and 
Alto Algarve (moun-
tains). The uneven, 
sloping terrain of the 
Barrocal is home to an 
abundant, varied fauna 
and flora, featuring a 
large number of carob, 
orange, almond and fig 
trees that thrive on its 
limestone soil. Dotted 
with quaint, rural vil-
lages of whitewashed 
dwellings, orchards and 
patches of cultivated 
land, the Barrocal 
retains a character of 
undisturbed wilderness 
and is a privileged site 
for nature walks.

MATERIAL CULTURE IN THE ALGARVE
A handcrafted object’s process of crystallization

“The objects allows us to do but also to say and one of its properties 
is that of serving as a gear-shifter between what is static and what is 
dynamic, action, discourse and recollection.” ("+, $%&''"%()*-

Presently, whenever we hear speak of the Algarve’s handcrafts, what 
comes to mind is the image of an arch-backed little old man, sitting in 
some little mountainside fair, bent over a little miniature straw chair 
he is making live, for the benefit of the tourists and their understand-
ing of how things were done here in the old days. We think of a lady in a 
tiny Sunday market in some Barrocal!* backwater selling the alcofa bas-
kets her honourable grandmother taught her honourable mother how 
to make, which her honourable mother then taught her and that she 
now makes once in a while. We think of that man who can still make 
cane baskets when he finds the time for it. The Algarve’s crafts (or the 
idea we have of them) are intimately connected to a sense of frivolity. 
Because it is cute to watch those skilled old gentlemen who can still 
make things by hand to then sell at fairs to tourists who like to buy 
and see the making-of of ancient objects that are now of little or no 
use: these objects are purchased because its fun to have things of the 
past around the house, riddled with imperfections because it is the way 
it’s supposed to be, because they are handmade, or because that’s what 
makes them interesting. The truth is that, all too often, today’s craftsmen 
merely copy and reproduce*—*and poorly too*—*that which was always 
used within an utilitarian context and that now, for the most part, is 
purchased for the sake of pure nostalgia. Come to think of it, it is not 
just the objects, but also our very notion (the image) of Algarve’s hand-
crafts that has become crystallized. The world of the old days is over 
but, generally speaking, the objects produced remain the same because 
in reality, few*—*or not very credible*—*efforts have been made to the 
contrary, from all parties involved in the process, be it at the production, 
distribution or commercialization levels. As far as institutional support, 
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it can be even be said that most projects developed have turned out to 
be very little effective, with unsubstantial or short-lived basic strategies, 
lacking consistent continuity. In face of this, we are in a position to state 
that, whether unconsciously or not, society has tolerated these hand-
craft objects to remain the same, in spite of the fact that the old days are 
over. To quote Marc Guillaume, it is important to refer that, in this con-
text, “beyond good intentions and the old-fashioned charm of remnants 
of the past, there is a social symptom and upon reading it, we should 
realize it is unsettling.”*2

In fact, the Algarve’s handcrafts are nowadays looking to the past 
rather than the present (to say nothing of the future), for various rea-
sons. I would be so bold as to say that they are the embodiment of an 
obsolete past that reflects nothing more than an existing nostalgia for a 
time that has completely faded away. The objects being produced today 
can and should therefore continue to represent, in everybody’s mind, 
this idea of simulacrum of a traditional past, whatever that means (we 
often forget that tradition was never what is was supposed to be). These 
objects reproduce what has since vanished, disappeared, but they can at 
the same time be, by their own merit, the bearers of an atemporal typi-
cality. The end result is that more time is spent on this idealization of 
handcrafts (which in turn fossilizes them) than in understanding and 
exploring the changes that have occurred in the way we live, or in striv-
ing to grasp and link current everyday needs with the forms of handcraft 
production; and many causes have contributed to this present scenario. 

In the middle of last century, Portuguese writer Miguel Torga said 
about this region: “For me, the Algarve is always a vacation day in the 
homeland. When I am in it, I never feel obligated to any gesture of 
civic mindedness, any telluric or human generation. Perched on some 
Alportel balcony, I feel no inclination to be responsible or ethical. (…) 
Once I pass Caldeirão, it is like a weight has been lifted off my shoul-
ders. I feel free, relieved and cheerful, me, who am sadness itself! The 
whiteness of the bodies and souls, the cleanliness of houses and streets, 
the harmony between people and landscape, wash away the soot that 
has stuck to my bones and whitens the grimy farming plots I carry in 
my heart. Deep down, and like our first kings, who styled themselves 

sovereign lords of Portugal and the Algarve, wisely separating in their 
titles the centripetal from the centrifugal in the Nation as a whole,  
I don’t see myself as truly being inside the homeland. But I don’t see 
myself outside it either. I believe myself to be in a sort of limbo of the 
imagination, where everything is easy, beautiful and spring-like.”*3 

It seems clear that the warm-weathered, Mediterranean-like natu-
ral amphitheatre formed by the mountain range, the barrocal and the 
coastline, has left a distinctive imprint on Algarve’s landscape, defin-
ing a rather singular human scenery. And since people are always the 
result of the interaction and integration with their physical surround-
ings, this kind of people has given rise to unique cultural specificities. 
What Miguel Torga felt and managed to express so uncommonly well 
through literature seems self-evident today: time here does not tick 
away at the same pace as in other places; over here, around these parts, 
it seems that life is simple and easy…

As a matter of fact, several writers and poets in particular have long 
realized, far more clearly than men of science, that climate, orography, 
soil typology and natural resources are all factors that condition and 
discipline not only the distribution of the population throughout the 
territory*—*the type of occupation*—, the uses this said territory is put 
to but also the very character of the populations and type of culture 
through which they define and manifest themselves.

Until quite recently, the Algarves’s populations have always been 
characterized by a palpable rurality. The local orography has always 
limited the existing road network, which, being old and frail, has led 
mountain dwellers to lead isolated lives in hilltops connected to each 
other by a few trails barely fit for donkeys and goats. In the Barrocal 
and even in the coast, the population has been scattered across hills and 
hamlets, living off the land, through farm work, fishing, seafood har-
vesting. As recently as fifty years ago, paths through land were few, well 
known and well worn, so naturally the best way to travel was by sea. 
Life was perfectly adapted to these rural conditions and if not strictly 
necessary, things simply did not exist. Everything served as many pur-
poses as it possibly could, every single thing fit perfectly into its eve-
ryday uses; objects had multiple uses just as people could do various 
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things. People’s connection to the land and sea was obvious; the use of 
natural materials; resorting to local vegetation to produce daily objects; 
the relative absence of complexity in things as well as life in general; the 
apparent simplicity of objects; the ingenious spirit, creativity and abil-
ity to adapt of both communities and the objects they produced; the 
dynamics of creative processes in the invention of easy solutions; the 
multiple employments of utilitarian objects; to put it another way: the 
ability to work something out, what Mrs. Maria Santos once referred to 
Emanuel Sancho as being the skill of communities,4 the distinguishing 
trait of the Portuguese and, who knows, maybe even more so of Algarve 
locals. That is how you lived. There was a practical sense associated with 
the experiences of the day-to-day. That is how you lived life, by living. 

As previously stated, right until the start of the second half of 
the 20th century, life in the Algarve was mostly rural. However, the 
changes in society as of that date have dictated the shift to mechaniza-
tion, completely transforming Man’s relationship with nature and the 
world of production and objects. The subsequent appearance of what 
Horta Correia so adequately called the monoculture of (mass) tourism 
and the ensuing concretezation of the landscape were associated with 
repeated hostile cultural policies of territorial planning and the inertia 
of cultural and human contexts. This led to the progressive destruction 
of the Algarve’s Barrocal hillsides, “veritable synthesis of Algarve’s cul-
ture as instances of perfect communion between Man and the land.”*5 

Life in the Algarve, as in so many other regions, has changed com-
pletely. The death of old masters and the lack of interest from younger 
generations (framed as they are in a new world) has progressively dis-
sipated the cultural and social identity of the territory which, by the 
way, was unable to communicate to this new world its true and ancient 
identity. Policies and decision-making were directed almost exclusively 
towards benefiting the tourist, who was for the most part disinter-
ested and so often misinformed. Suddenly, this ruralized and handcraft-
ing society became a stereotypical and folkloric society. Many of the 
institutions tasked with representing and fostering regional culture fol-
lowed notions imported from areas that had nothing to do with this 
territory, thinking they would offer what tourists were looking to find, 

display-casing people, their lives and objects. Culture was institutional-
ized in detriment of those life experiences, progressively taking responsi-
bility away from the individual as an agent for the conveyance of habits, 
values and traditions, in favour of a paternalistic State under the impres-
sion it knew what it was doing. This resulted in the inability for trans-
formation and reinvention of people and, more specifically, traditional 
objects and know-how.

The markets themselves, once based on ancient commercial circuits 
that nevertheless remained, according to their own scale, relatively 
consistent, lost their drive and altered their working logic, primarily 
for two reasons: on the one hand, populations developed other needs, 
other habits and forms of consuming. On the other hand, as previously 
mentioned, the craftsmen who surrendered to little town fairs, displays 
and the souvenir and miniature-size market, lost their motivation and 
desire to innovate, carrying out their activity outside any legal frame-
work, as nearly every institution colluded in the belief they were aiding 
whatever was left of these activities to survive.

In reality, by choosing this path, nothing more was (or still is) 
achieved than the corruption of the system, making any attempt to 
escape from it more difficult. It is a fact that, considering our present day 
reality, craftsmen are finding competitiveness, bureaucratic and legal 
barriers that are incompatible with their productive ability and strate-
gic vision, making the survival of their professional activity extremely 
difficult. That is not to say, however, that upon feeling constrained by 
such conditions, they do not seek new strategies to circumvent them 
and invent new ways out.

Based on their experience with ,)"+!), Luís Rocha and João Pedro 
Amaral have identified in the current Portuguese context a set of prob-
lems related to craft activities that we would do well to remember and 
must necessarily surmount, namely: the high average age of artisans 
who, integrated into small companies, are “struggling with insuffi-
cient capital, struggling to access credit and bank guarantees, possess-
ing poor professional training, most notably in business management, 
marketing techniques, technological innovation of production, in the 
use of new information management and communication technologies 

5. 1/+!" ,/++)&", José 
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C. M. de Olhão,  

Olhão, p.17.
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and lacking aesthetic and artistic training crucial to production innova-
tion.”*6 Let it be said however that, among the structural measures to sup-
port this sector and the several projects that have enabled an assessment 
of its weaknesses, the majority of which resulting from ,)"+!) initia-
tives, the recent establishment of the Status of Artisan and Handcraft 
Production Unit (Decree-Law nr. 41/2001 of February 9, later altered in 
Decree-Law nr. 110/2002 of April 16), contributed significantly to the 
institution of a legal framework. But there is a lot more do be done, espe-
cially in the context of the Algarve.

Looking to the future, I believe we need to invest primarily in pro-
moting the region’s handcraft work by addressing the root of the mat-
ter: to assign new value to the region’s identity, to reinforce and redefine 
more consistently the foundation of the culture that is behind such a 
worthy activity. What image do we wish to convey of this region, both 
internally and externally? A soulless, imported image, based on prin-
ciples that fail to represent the territory’s memory and traditions, or 
rather, an image of a region that accepts and embraces itself and is will-
ing to enrich itself while knowing and acknowledging its roots, to then 
find new ways, new creative solutions to launch itself into the future?

It is crucial that we realize that far more than golf courses, holiday 
resorts, ocean views and beaches, individuals and their heritage of tra-
ditional skills and know-how are truly what makes up the brand iden-
tity that sets this region apart. We need to invest in the reinvention 
of objects using this fundamental idea as departure point. By the same 
token, artisans will have to acquire a new drive and a different attitude, 
one that is more pro-active and attuned to current times, needs and the 
demand that is actually out there. They need to think up new ways to 
market their products and, most of all, to rely solely on themselves and 
not on this or that organization to fund their business. It is likewise 
crucial that Municipalities and other institutions, most particularly the 
Universidade do Algarve, for its key educational role and ability to stim-
ulate the younger population, become increasingly apt to grab hold and 
explore the potential of tradition with fresh eyes. Case in point, design 
courses could, among other things, work on these issues with a view to 
integrating traditional skills and know-how into their curricula.

By applying the wealth of Almada Negreiros’ idea to this issue, we 
could say that “we do not belong to the century of inventing traditional 
arts. Traditional arts have already been invented. We belong to the 
century of inventing again the traditional arts that have already been 
invented”.7

The alliance with design, the firm commitment to training, to the 
excellence of all parties engaged, to the development of new ways of 
thinking and potentiating traditional activities will translate into new 
project and business strategies. Considering these practices as occurring 
in a field opposed to the standardization and typification that are cur-
rently dominant, it is safe to say they will introduce added value to hand-
made crafts and objects, thus steering this activity towards the future. 
Before it is too late, it is a matter of urgency to return the Algarve to its 
crafts. Strategy is the watchword. 

(&$%)' $/3&21/
Centre for Research and Information on the Heritage of Cacela
Municipality of Vila Real de Santo António
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O Centro de Estudos do Património e História  
do Algarve (,)71"/%"lg) é um Centro de Estudos 
e Desenvolvimento, integrado no Departamento 
de Artes e Humanidades da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, que 
visa promover a investigação na área do Patrimó-
nio Cultural e História da região. As suas linhas 
de ação têm como objetivo uma intervenção ativa 
na sociedade algarvia em defesa da cultura e dos 
valores histórico-culturais, desenvolvendo para 
o efeito ações de formação contínua, projetos de 
investigação e prestação de serviços a entidades pú-
blicas e privadas, nomeadamente no apoio à criação 
cultural e ao turismo.
The Center for the Study of the Algarve’s Heritage 
and History (%&()#/*#lg) is a Study and Develop-
ment Centre integrated in the Arts and Humanities 
Department of the Faculty of Human and Social 
Sciences of University of Algarve, which aims to 
promote research into the region’s Cultural Heritage 
and History. Its action guidelines are geared towards 
an active intervention on the society of the Algarve, 
championing culture and historical-cultural values, 
through the development of activities of continuous 
training, research projects and service rendering to 
private and public entities, namely in the support to 
cultural creation and tourism.

!"#$%& '" ,#2"($,1+34& " ,#5&%-+34& '& 
*+$%,-.#,& '" !+!"0+ (!,,*!) ,=("+"  
(%2&,&7"' 3) 0&'" +)"' 3) #"2!/ "2!82&/
A partir da investigação em torno da história e 
patrimónios de Cacela e do Algarve, o ,&&7,/,(0+-
#" tem procurado novas formas de interpretação e 
valorização dos valores patrimoniais e da paisagem, 
envolvendo comunidade local e visitantes na sua 
descodificação e fruição. Exposições, edições de 
roteiros e livros, percursos pedestres, encontros 
temáticos e conversas, são algumas das atividades 
desenvolvidas, que têm contribuído para uma diver-
sificação da oferta cultural e turística no Sotavento 
Algarvio. Com as escolas desenvolve trabalho con-
tinuado com projetos de educação para o patrimó-
nio e oficinas de criatividade que vem garantindo, 
a partir das crianças e jovens, o envolvimento de 
toda a comunidade no conhecimento, preservação 
e valorização do seu património. O ,&&7,/,(0+#" 
localiza-se em Santa Rita, pequena aldeia a 4 Km a 

Norte de Cacela Velha, no edifício da antiga escola 
primária. 
From the research into the history and heritage of 
Cacela and the Algarve, the Centre for Research and 
Information on the Heritage of Cacela/Municipality 
of Vila Real de Santo António (%++(%/%,-'$#) has 
searched for new ways of interpretation and apprecia-
tion of heritage values and landscape, engaging the 
local community and visitors in their decoding and 
enjoyment. Exhibitions, book and guide-book edition, 
walking trails, thematic meetings and conversations 
are some of the activities that have contributed to a di-
versification of cultural and touristic offer in Eastern 
Algarve. Working continuously with schools, it devel-
ops heritage-focused education projects and creativity 
workshops which have ensured, through its outreach 
to children and young people, the involvement of the 
entire community in the knowledge, preservation and 
value enhancement of its heritage. The %++(%/%,-'$# 
is located in Santa Rita, a small village 4 km north of 
Cacela Velha, where it occupies the former elementary 
school building. 
> Antiga Escola Primária de Santa Rita, 8900-059 
Santa Rita · ciipcacela@gmail.com
www.ciipcacela.wordpress.com

-)(") '& $%+6& '" (4& 7%8( '" +0*&%$"0
No Museu do Trajo há exposições, espetáculos, 
palestras e muitas coisas mais. Procuramos que 
os nossos espaços sejam agradáveis e acolhedores 
para os visitantes e turistas, mas preocupamo-nos 
sobretudo em tornar o nosso museu cada vez mais 
útil e indispensável à comunidade onde estamos in-
seridos. Inquietam-nos os problemas da nossa terra, 
o rumo tomado pela região, pelo país e pelo planeta. 
Nas iniciativas que promovemos, procuramos 
transmitir essas nossas preocupações. Reagir, deses-
tabilizar, opinar e traduzi-lo em ações concretas é 
um dos nossos deveres intrínsecos. Esforçamo-nos 
para que cada um dos nossos gestos, das nossas ini-
ciativas, das nossas exposições, sejam consequentes, 
deliberados e certeiros. Passo a passo…
The Costume Museum holds exhibitions, performanc-
es, lectures and much more. We seek that our spaces 
are warm and welcoming to visitors and tourists, 
but we concern ourselves primarily with making our 
museum more useful and essential to the community 
where we operate. We are troubled by the problems in 
our home country, the course in which the region, the 
country and the planets are headed. In the initiatives 
we promote, we seek to pass on these concerns. React, 
destabilize, to voice an opinion and translate it into 
concrete action is one of our intrinsic duties. We strive 

to make each of our gestures, initiatives and exhibi-
tions consistent, deliberate and well-aimed. Step by 
step…
9 Rua Dr. José Dias Sancho, 61, São Brás de Alportel
9 www.museu-sbras.com

-)(") -)#,!,*+0 '" $+2,%+
O Museu Municipal de Tavira é um sistema mu-
seológico polinucleado, multitemático, abordando 
vários períodos históricos e a diversidade do pa-
trimónio concelhio. O edifício central é o Palácio 
da Galeria, de arquitetura barroca (projeto do 
Arqº Diogo Tavares de Ataíde, séc. ?0&&&) estando 
ainda abertos ao público os núcleos de Cachopo, 
sobre a etnografia serrana, da pesca do atum 
(Albacora- antigo Arraial Ferreira Neto), bairro 
almorávida (Convento da Graça), Centro Interpre-
tativo do Abastecimento de Água, Ermidas de São 
Sebastião e Santa Ana. Prevê-se proximamente a 
abertura do Núcleo Islâmico (ex-92%) e do Núcleo 
Fenício (Corte Reais). O Museu Municipal de 
Tavira mantém uma programação orientada para 
a investigação da história e do património e as 
novas expressões artísticas da contemporaneidade. 
Integra a Rede Portuguesa de Museus.
The Tavira Municipal Museum is a polynuclear, muti-
themed museum system covering various historical 
periods and diverse heritage of the council. The central 
building is housed in the Palácio da Galeria, whose 
Baroque architecture was designed by architect Diogo 
Tavares de Athayde in the 18th century. Also open to 
the pubic are the nuclei or centers of Cachopo, on the 
ethnography of the mountain range; on tuna fishing 
(Albacora- old Arraial Ferreira Neto), neighborhood 
Almoravid (Convento da Graça); the Interpretive 
Centre of Water Supply, Ermidas de São Sebastião and 
Santa Ana. The opening of the Islamic Center (former 
./*) and the Phoenician Center (Cortes Reais) is 
scheduled for a near future. The Municipal Museum 
of Tavira maintains a programme geared towards 
research into history, heritage and new contemporary 
artistic expressions. It integrates the the Portuguese 
Network of Museums.
9 Calçada da Galeria, 8800-306 Tavira
9 museu@cm-tavira.pt · www.cm-tavira.pt
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O !"#" foi um projecto integrado de âmbito regional  
e o presente catálogo é uma das suas componentes. Para 
além dos produtos finais aqui apresentados, foi prestada 
consultadoria a 8 empresas e foram envolvidos 35 jovens 
em atividades de sensibilização às artes tradicionais. Pro-
dutores como as Conservas Dâmaso, a pastelaria A Prova, 
Cerâmicas Cermanta, Pintura Cerâmica Al-Tannur*—*assim 
como a alguns dos artesãos presentes nesta publicação*—
participaram no desenvolvimento de materiais de comu-
nicação e promoção (vídeo, websites, brochuras, etiquetas, 
rótulos, etc.) das suas empresas. A elaboração destes 
funcionou também como meio de envolvimento de um 
grupo de jovens, com a produção artesanal regional e quem 
a pratica. Ânia Marcos e Luís Luz (em estágio curricular) 
colaboraram na maioria dos projetos de identidade gráfica, 
aplicações e embalagens. A turma 12º*E (2010/11) da Escola 
Secundária de Tavira colaborou na produção de websites  
e vídeos para 3 produtores.
The present catalogue represents but a part of a integrated 
project on a regional level. In addition to the products 
presented here, consultancy was provided to 8 companies and 
35 youngsters were involved in activities of awareness raising 
concerning traditional craft arts. Producers such as Dâmaso 
Canned Goods, A Prova Patisserie, Cermanta Ceramics, 
Al-Tannur Ceramic Painting, as well as some of the artisans 
present in this publication!—!took part in the development of 
promotional and communication material (video, websites, 
brochures, tags, labels, etc) for their companies. Their creation 
also functioned as a means of involving a group of young 
people with regional artisanal production and those practising 
it. Ânia Marcos and Luís Luz (as part of a curricular intern-
ship) collaborated in most of the graphic identity, application 
and packaging projects. The senior high-school class 12º*E 
(2010/11) of Escola Secundária de Tavira collaborated in  
the production of websites and videos for 3 producers.
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