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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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USOS DA CANA
Para lá do útil. Objetos do festivo, do lúdico e do lazer

"Tudo lugares onde o campo está perto, onde era possível estar só, 
passear por sítios aprazíveis, apanhar amoras e,
 na beira dos caminhos, cortar canas para fazer brinquedos." 
$%&"'($ %)*+)%$,-

A cana,2 abundante junto aos cursos de água e fácil de trabalhar, tem 
ainda no Algarve, inúmeros usos ligados às atividades rurais. É utilizada 
no varejo e na apanha de frutos secos e da azeitona, nas hortas para sus-
tentar o crescimento de tomates e leguminosas, e é com as suas ripas 
que os cesteiros fazem canastras e cestos para transporte e armazena-
mento de bens agrícolas ou artes para a pesca nos rios. Antigamente, 
no período das ceifas, eram de cana as dedeiras (ou canudos) utiliza-
das pelas ceifeiras para proteger os dedos de algum desvio da foice. Na 
área da construção tradicional, são conhecidos os telhados de caniço na 
cobertura interior da habitação. 

Porém, a cana deu forma, ao longo dos tempos, a muitos elementos 
utilizados no âmbito de entretengas populares, tradições festivas e brin-
cadeiras infantis. Estão em vias de desaparecer, por exemplo, os fogue-
tes de cana. Lançavam-nos, há alguns anos, os fogueteiros para avisar 
as povoações próximas que iam decorrer festejos. Ficou a expressão 
“Fazem a festa, deitam os foguetes e apanham as canas..." Muitas dessas 
festividades em meio rural eram animadas com música produzida com 
instrumentos de sopro ou percussão, feitos artesanalmente a partir de 
materiais disponíveis na natureza, como a cana. 

Usos da cana no universo dos brinquedos populares
 

Mas a cana foi também matéria de eleição para a construção de mui-
tos dos brinquedos infantis: pífaros, apitos, reco-recos, curre-curres, 

1. Sobre a sua infância 
em Memórias de Um 
Geógrafo, Edições  
João Sá da Costa, 2003.

2. Da família das gra-
míneas, a cana-comum 
(Arundo donax L.) é 
uma planta herbácea 
vivaz que vegeta espon-
taneamente junto aos 
cursos de água e lugares 
húmidos, formando 
grandes canaviais. 
Apresenta um grosso 
rizoma com nós, a 
partir dos quais se 
desenvolvem os caules 
lenhosos que podem 
alcançar entre 3 a 7 
metros de altura.
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espingardas, gaiolas de grilo e até a estrutura dos papagaios de papel. 
Deambulando pelos campos para apanhar grilos, para ir aos pássaros, ou 
para mergulhos na ribeira próxima, transportando sempre a navalhinha 
no bolso, se passava junto de um canavial, das mãos da criançada podia 
sair o brinquedo que a necessidade ou o desejo ditasse no momento.

Usos da cana para fins lúdicos que remetem para um tempo em que, 
nos meios rurais, “brinquedos não os havia” ou “eram poucos”....,—,como 
recordam os mais velhos,—,e os que havia eram inventados pela criança, 
construídos no momento, ao sabor da vontade. Ou então feitos pelos 
pais e avós. Utilizavam-se os materiais existentes no meio natural ou 
doméstico e estavam, por isso, profundamente ligados às matérias dis-
poníveis, aproveitadas em contextos de pobreza e escassez de bens,—,"a 
necessidade faz o engenho"—, e transformadas com recurso a técnicas 
essencialmente manuais. 

Estes brinquedos integram o vasto universo dos brinquedos popu-
lares, muitos deles representados em contextos arqueológicos antigos e 
na iconografia, desde o período medieval. Em Portugal, foram pela pri-
meira vez descritos nos textos etnográficos de Adolfo Coelho, Teófilo 
Braga, Leite Vasconcelos (os primeiros a reconhecerem-lhes valor peda-
gógico e representativo da “alma do povo”), Eduardo Sequeira (autor de 
um interessantíssimo estudo onde regista a construção de brinquedos 
a partir de matérias vegetais), Augusto César Pires de Lima e Fernando 
Castro Pires de Lima3, todos eles fontes imprescindíveis para o estudo 
da infância e do brincar entre os finais do séc. .). e 1ª metade do séc. 
... Atualmente, são incontornáveis, pelo seu fôlego e sistematização, os 
estudos de João Amado4 que voltou a chamar a atenção para o valor deste 
frágil património, bem como trabalhos recentes que aliam a constitui-
ção de coleções, no contexto de projetos educativos, à recolha de depoi-
mentos orais e memórias sobre a infância e o brincar.5

Dos objetos lúdicos a que a cana dava forma, salientam-se os musi-
cais, numa tradição que remete para entretengas populares, brinca-
deiras infantis e para as muitas habilidades dos pastores, que no seu 
isolamento, enquanto o gado pastava, ocupavam o tempo a cortar, 
esculpir, gravar a madeira ou a cana, de que tirariam sonoridades que 

3. *%"/", Teófilo (1985) 
– O Povo Português 
nos seus Costumes, 

Crenças e Tradições, Vol. 
I. Lisboa, D. Quixote; 

0$+&1$, Adolfo (1994) 
– Jogos e Rimas Infantis, 

Porto, Edições Asa; 
()"#, J. Lopes (1942) 

– Etnografia da Beira, 
Vol. V, Lisboa, Torres e 

C.ia; &)2", F. C. Pires de 
(1959) – Brinquedos in A 

Arte Popular em Portu-
gal, Vol. ))). Lisboa, Ed. 
Verbo; &)2", F. C. Pires 

de (1963) – Brinquedos 
Tradicionais. Separata 

do ))) Vol. das Atas do 1º 
Congresso de Etnografia 
e Folclore (Braga–1956), 

Lisboa; #+34+)%", 
Eduardo (1910) – Botâ-
nica Recreativa, Porto, 
Imprensa Portuguesa; 

5"#0$'0+&$#, Leite 
(1967)–Etnografia Por-
tuguesa, Vol. 5, Lisboa, 

Imprensa Nacional. 

4. "2"($, João (1992) 
– Função Educativa dos 

Brinquedos Tradicionais 
Populares, Coimbra, 

Clube dos Brinquedos 
Populares; "2"($, João 

(2002) – Universo dos 
Brinquedos Populares, 

Coimbra, Quarteto. 
Adaptámos aqui as 
categorias que este 

investigador tem vindo 
a propor para os brin-

quedos populares. 

5. $&)5+)%", Catarina 
(Coord.) (2007) – Patri-

mónios do Nosso Brincar. 
Brinquedos e Jogos das 4 

Cidades, Ed. das 0.2. Fun-
dão, Marinha Grande, 
Montemor-o-Novo e  

V. R. de Sto António.

resultavam de um apurado sentido de observação e interação com o 
meio envolvente.

Os sons do campo,—,o chilrear dos pássaros (como o rouxinol ou o 
cartaxo), o canto das cigarras e dos grilos ou o coaxar das rãs,—,são o refe-
rente para alguns dos primeiros instrumentos sonoros e musicais (de 
sopro e de percussão) construídos a partir da cana: flautas, pífaros, api-
tos, matracas ou reco-recos. Quase todos emitem sons parecidos com o 
seu referente não lúdico.

Dentro do universo dos instrumentos de sopro, o pífaro e a flauta, 
fazem-se a partir de um fragmento de cana, ao longo da qual se abrem 
alguns furos. O tocador com os lábios sobre a primeira abertura (no 
primeiro caso, em bisel) regula com os dedos das mãos a saída do ar 
pelas restantes obtendo as melodias desejadas. Remetem ambos para 
momentos festivos ou dias especiais no calendário, como a quinta-feira 
da Ascensão, em que as crianças com os seus pífaros e assobios de cana, 
acompanhavam a tradicional procissão de bênção dos campos “como se 
fossem passarinhos a cantar”.6

Os apitos de cana são diversos na forma e sonoridades, desde os mais 
simples aos mais complexos, como o “rouxinol” que, com água no seu 
interior, imita o chilrear do rouxinol.

Ainda nos instrumentos sonoros, a gaita de capador, de amolador ou 
flauta de pã,—,conhecida desde a antiguidade e nas mais diversas partes 
do mundo, feita pela junção de um conjunto de pequenos fragmentos de 
cana de diferente comprimento e grossura, para além de objeto lúdico, 
era também utilizada pelos amola-tesouras e capadores que percorriam 
as aldeias oferecendo os seus serviços.

Também a partir da cana se pode fazer o núnú, cortando junto ao 
nó de um fragmento verde, naturalmente tapado, uma pequena lasca da 
parte superior lenhosa da cana até alcançar a fina película interna que se 
devia manter intacta. Soprando saíam sons que se assemelhavam a nu..
nu…nu…

Já na área da percussão, é bem conhecida a cana rachada, cujo som 
caraterístico se consegue batendo no sítio onde a cana está rachada. 
Para fazer um treco-lareco, também conhecido por grilo, estaladinhas 

6. Como registado 
na Aldeia da Atalaia, 
concelho de Pinhel in 
"2"($, João6 (2007)– 
Universo dos Brinquedos 
Populares, 2ªedição, 
Coimbra, Quarteto, 
p. 39.



276 277

ou cartaxinho (como lhe chamam no Algarve, por reproduzir o som do 
pássaro com o mesmo nome) abre-se a meio um fragmento de cana, nos 
rebordos do sulco cavam-se entalhes paralelos por onde se fazem passar 
algumas voltas de linha bem apertadas. Entre elas colocam-se pequenas 
palhetas de cana. Pressionando e soltando as palhetas estas batem no 
fundo do sulco provocando um estalo. O reco-reco, reque-reque ou rela 
(assim chamado por evocar o som das relas) é construído com o frag-
mento de uma cana grossa com um nó numa das extremidades, junto ao 
qual se abrem dois orifícios e se recorta uma palheta. Encaixa-se depois 
um rodízio que gira sobre um eixo enfiado nos dois orifícios. O ressalto 
da palheta provoca o som caraterístico da matraca.

No universo dos brinquedos de fantasia, vamos encontrar o conhe-
cido salta palhinhas ou bugalho voador, construído com um troço de 
cana em cuja extremidade se coloca um bugalho (ou uma pequena esfera 
de cortiça). Ao soprar na cana o bugalho começa a saltar no ar.

Brinquedos antiquíssimos, representados na iconografia medieval, os 
moinhos de vento e caravelas, movidos pela força do vento, miniaturi-
zam engenhos agrícolas. Apresentam formas variadas e podem ser fei-
tos a partir de diversos materiais, sendo a cana frequentemente utilizada 
para a pega e por vezes também para as velas, especialmente nos cataven-
tos que se colocavam a girar nas hortas para indicar a direcção do vento.

Novos sentidos e novos contextos para os objetos de cana. 
O lúdico e o lazer

Disponível junto a um qualquer curso de água, e fácil de trabalhar, a cana 
foi ao longo de séculos transformada pelos mais habilidosos,—,pasto-
res, trabalhadores rurais, mestres construtores, cesteiros, crianças,—,em 
objetos do universo do trabalho, mas também do lúdico e do festivo. 
Hoje, pelas mesmas características, a cana abre-se a novas experiências 
artesanais,—,apitos diversos, clips de cana, caixas para guardar memórias 
ou bordões para caminhadas,—,explorando novos contextos de uso na 
área do lúdico e do lazer.

Ao Homo Sapiens e ao Homo Faber, acrescentou Johan Huizinga o 
Homo Ludens, reconhecendo o jogo como uma categoria absolutamente 
primária da vida, inata ao homem, logo anterior a cultura.7 Pensar os 
objetos para além da dimensão do uso é libertarmo-nos da ideia que o 
homem só produz objetos úteis para contextos de trabalho ou domésti-
cos, e reconhecer a dimensão estruturante do lúdico e do lazer, nas nos-
sas vidas. 

Na verdade, o melhor ponto de partida para o estudo dos objetos, 
como sugere Kubler, não é o uso mas o desejo, “pois se partirmos do 
uso acabaremos por desvalorizar todos os objetos inúteis, de modo que, 
se escolhermos para ponto de partida o facto de os objetos serem dese-
jados, então os objetos úteis passam a ser adequadamente vistos como 
coisas que valoramos mais ou menos fortemente.”,8 Valioso contributo 
para pensarmos sobre os objetos que produzimos e consumimos, por-
que desejamos, para brincar e utilizar em momentos de lazer.

Deslocados dos contextos originais de produção e utilização, o que 
representam hoje apitos, rouxinóis, cartaxinhos de cana, relas ou matra-
cas, bugalhos voadores? Que destinatários, que contextos para o seu 
usufruto?

Objetos para brincar, os brinquedos populares são hoje também para 
recordar. Falam-nos sobre as pessoas que os conceberam, construíram 
e utilizaram e sobre o meio, a paisagem onde nasceram. Uma dimensão 
representativa, ligada ao conhecimento e experiência dos seus contextos 
de produção e uso, é hoje fundamental no seu usufruto pelo adulto. Para 
os que os utilizaram em pequenos, evocam memórias de infância onde 
a liberdade no brincar compensava o trabalho e a pobreza. Para os que 
cresceram nas cidades e tiveram acesso a outros brinquedos, respondem 
a uma sede de conhecimento da cultura material do mundo rural, à pro-
cura de raízes e de “autenticidade”. 

Para a criança, o potencial pedagógico do brinquedo popular, e em 
especial dos brinquedos de cana, é enorme. Pela sua ligação ao meio local, 
às infâncias passadas, reforçam a consciência de uma cultura material e 
de uma identidade que a diferenciam e distinguem num mundo cada vez 
mais uniformizado, como espelham os brinquedos industriais. 

7. Vide 14)7)'/", 
Johan (2003) – Homo 
Ludens. Um estudo 
sobre o elemento lúdico 
da cultura, Lisboa, 
Edições 70.

8. 84*&+%, /. (1990), 
A forma do tempo citado 
por 8%$2, Marjoke 
(2006) – A brincar… a 
brincar… Os brinquedos 
populares de Montemor-
-o-Novo, Lisboa,  
Apenas, p.13.
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Construídos com material natural, acessível e fácil de trabalhar, rou-
xinóis, apitos, cartaxinhos, mais do que brinquedos de compra, podem 
ser construídos pela própria criança, assumindo-se como objetos aber-
tos, num tipo de relação com o brinquedo, em que esta é criadora e 
não proprietária. É certo que o desaparecimento destes objetos lúdicos 
reflete mudanças na vida social e cultural das áreas rurais. Deixou de 
haver a coabitação de várias gerações que a família alargada permitia, 
e consequentemente alteraram-se os processos de transmissão geracio-
nal de saberes e modelos culturais. Pais e avós já pouco brincam com os 
filhos e netos construindo e inventando brinquedos que desempenha-
vam uma função educativa importante no processo de socialização da 
criança. Surgem porém novos enquadramentos. 

Atualmente, ludotecas, serviços educativos de museus, e toda uma 
série de atividades, no contexto de um novo paradigma,—,Edutainment 
(em português entretenimento educacional) –, podem ser espaços voca-
cionados para a exploração orientada e acompanhada destes objetos, da 
sua construção à utilização, com fins lúdicos e didácticos. Podemos pen-
sar os brinquedos sonoros/musicais de cana como um excelente ponto 
de partida para a exploração e reaproximação ao mundo natural: na uti-
lização de matérias vegetais próximas; na imitação do canto dos pás-
saros, dos sons dos grilos ou das rãs; bem como na criação de novas 
sonoridades.

Na produção e comercialização destes objetos de memória, testemu-
nhos de vivências rurais no Algarve, deve orientar-nos hoje a procura de 
autenticidade, pelos materiais e técnicas utilizados e pela pesquisa etno-
gráfica que os sustenta. Porém o objeto lúdico nunca foi estático, mas 
antes um indicador de mudança pela progressiva incorporação de novos 
materiais e reprodução de novas formas e diferentes usos. Não faz sen-
tido reproduzir modelos cristalizados de referentes passados, sendo legí-
tima e necessária a inovação em resposta a novas necessidades na área 
do lúdico, do didáctico e da ocupação dos tempos de lazer.

Na verdade, o lazer é hoje um signo cultural essencial no recentra-
mento e reconstrução identitária dos indivíduos, propiciando liberta-
ção de espaços de controlo e constrangimento social e possibilidade de 

novas experiências e vinculações. Percursos pedestres interpretativos 
da paisagem ou simples caminhadas de fruição da natureza represen-
tam uma parcela considerável no âmbito da diversificação desta oferta. 
Apanhar a cana ao longo de uma caminhada e com ela fazer brinquedos 
simples que reproduzam as sonoridades da natureza; apoiar a passada 
num bordão de cana, onde podemos secretamente guardar no seu inte-
rior as memórias do passeio; levar no bolso uma caixinha de cana com o 
mapa do percurso, as notas ou as recordações da viagem. Múltiplos usos 
para novos objetos de cana em espaços de lazer e de reencontro com a 
natureza.

0"!"%)'" $&)5+)%"
Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António



281280

2. From the grass 
family, the giant 

cane or giant reed 
(Arundo donax L.) is an 

herbaceous perennial 
that grows spontane-

ously along streams 
and damp areas, form-

ing large plantations.  
It presents a thick 

rhizome with knots, 
from which woody 

stems grow up to  
3-7 meters high. 

* Traditional activity 
of beating trees with 

sticks in such a way as 
to cause the fruit to 
drop to the ground  

for picking. 

USES OF CANE
Beyond the useful. Festive, recreational and leisure objects 

All places where the country is close by, where it was possible to be alone, 
to stroll through pleasant places, pick blackberries and, 
 on the roadside, cut lengths of cane to make toys. 
$%&"'($ %)*+)%$,-

Cane,2 abundant along watercourses and easy to work with, has in the 
Algarve many uses related to rural activities. It is used in the varejo!* and 
in harvesting nuts and olives, in gardens in order to support the upright 
growth of tomatoes and legumes, and it is with its strips of cane that 
basket weavers make baskets for transportation and storage of fresh 
produce or gear for river fishing. Previously, during harvest time, the 
finger guards (or tubes) used by harvesters to protect their fingers from 
any slip of the scythe were made of cane. In traditional construction, 
cane roofs were known to be used in the home’s indoor roof coverage.

However, over time, cane shaped many elements used in the context 
of popular entertainment, festive traditions and children’s games. Cane 
rocket-style fireworks, for example, are one of those in danger of disap-
pearing. A few years ago, cane-rocket launchers used to launch them to 
notify nearby villages that festivities were to occur. But the expression 
“Have the party, set off the fireworks and gather the canes...” has stayed 
with us. Many of those festivities in rural areas were enlivened by music 
from wind instruments and percussion, handcrafted from materials 
available in nature, like cane.

The uses of cane in the world of popular toys

But cane was also the material of choice for the construction of many 
children’s toys: fifes, whistles, reco-recos,† curre-curres, rifles, cricket 
cages and even the structure of kites. Wandering through the fields to 

† Percussion instrument 
made from a length of 

cane or, in some regions 
wood, with parallel 

notches cut in one side. 
It is played by rubbing  

a stick along the  
notches to produce a  

ratchet-like sound.

1. On his childhood 
in Memórias de Um 

Geógrafo, João Sá da 
Costa Editions, 2003.

catch crickets, shoot at birds, or take a dive in the nearby river, always 
carrying a small penknife in their pockets, if children chanced upon 
a cane field, from their hands would emerge the toy dictated by the 
moment’s need or whim. 

The uses of cane for recreational purposes refer to a time in rural 
areas when there were no toys or there were few…,—,as the older genera-
tion recalls,—,and those that existed were invented by the child, built 
then and there, as will dictated. Or they were made by parents and 
grandparents. Existing materials found in the natural or domestic envi-
ronments were used, and therefore the toys were deeply linked to the 
materials available, explored in the context of poverty and scarcity of 
goods,—,necessity breeds invention,—,, and transformed using mainly 
manual techniques.

These toys are part of the vast world of popular toys, many of which 
are represented in ancient archaeological contexts and in iconography 
since the Medieval period. In Portugal, they were first described in the 
ethnographic texts of Adolfo Coelho, Teófilo Braga,4, Leite Vasconcelos 
(the first to recognized in them educational value and importance as 
being representative of the soul of the people), Eduardo Sequeira (author 
of a very interesting study where he records the construction of toys 
from plant materials), Augusto César Pires de Lima and Fernando 
Castro Pires de Lima,3, all of whom are crucial sources to the study of 
childhood and play between the late 19th century and the first half of 
the 20th century. Currently, for their breath and systematization, the 
studies of João Amado,4 are key in the way they draw attention to the 
value of this fragile heritage, as well as recent works that link the crea-
tion of collections within educational projects, to the collection of oral 
testimonies and memories of childhood and play.,5

Of the recreational objects that cane originated, we can highlight the 
musical ones, in a tradition that refers back to popular entertainment, 
children’s games and the many skills of shepherds, who, in their isolation, 
while the livestock grazed, filled their time cutting, carving and engrav-
ing wood or cane, from which they would extract sounds as the result of 
a keen sense of observation and interaction with the environment.

3. *%"/", T. (1985) – O 
Povo Português nos seus 
Costumes, Crenças e 
Tradições, Vol. I. Lisboa, 
D. Quixote; 0$+&1$, A. 
(1994) – Jogos e Rimas 
Infantis, Porto, Edições 
Asa; ()"#, J. Lopes 
(1942) – Etnografia da 
Beira, Vol. V, Lisboa, 
Torres e Companhia; 
&)2", F. C. Pires de 
(1959) – Brinquedos in A 
Arte Popular em Portu-
gal, Vol. ))). Lisboa, Ed. 
Verbo; &)2", F. C. Pires 
de (1963) – Brinquedos 
Tradicionais. Separata 
do ))) Vol. das Atas do 1º 
Congresso de Etnografia 
e Folclore (Braga–1956), 
Lisboa; #+34+)%", 
Eduardo (1910)–Botâ-
nica Recreativa, Porto, 
Imprensa Portuguesa; 
5"#0$'0+&$#, Leite 
(1967) – Etnografia Por-
tuguesa, Vol. V., Lisboa, 
Imprensa Nacional. 

4. "2"($, João (1992) 
– Função Educativa dos 
Brinquedos Tradicionais 
Populares, Coimbra, 
Clube dos Brinquedos 
Populares; "2"($, J. 
(2002) – Universo dos 
Brinquedos Populares, 
Coimbra, Quarteto. 
We have adapted here 
the categories this 
researcher has pro-
posed for traditional 
popular toys. 

5. $&)5+)%", C. (Coord.) 
(2007) – Patrimónios 
do Nosso Brincar.
Brinquedos e Jogos das 4 
Cidades, Ed. C.M. Fun-
dão, Marinha Grande, 
Montemor-o-Novo e 
V. R. de Sto António.
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6. As recorded in the 
village of Atalaia, in 

Pinhel in "2"($, João6 
(2007) – Universo dos 

Brinquedos Populares, 
2ªedição, Coimbra, 

Quarteto, p. 39.

The sounds of the countryside,—,the chirping of birds (such as the 
nightingale or the stonechat), the song of cicadas and crickets or the 
croaking of frogs,—,are the basic reference for some of the first sound 
and musical instruments (wind and percussion) built from cane: flutes, 
fifes, whistles, rattles or reco-recos. Almost all of them emit sounds simi- 
lar to their non-recreational referent. 

Within the universe of wind instruments, the fife and the flute are 
made from a piece of cane, along which one makes a few holes. With 
the lips placed on the first opening (in the case of the fife, in a sideways 
angle) the player uses his fingers to regulate the air stream between 
the holes, thus reaching the desired melodies. Both instruments hark 
back to festive occasions or special days in the calendar, like Ascension 
Thursday, when children, with their cane fifes and whistles, accompa-
nied the traditional procession of blessing of the fields like singing birds.6

Cane whistles are diverse in shape and sound, from simple to com-
plex, like the nightingale which, with water inside, imitates the chirping 
of the nightingale.

Still on the subject of sound instruments, the gaita de castrador 
(gelder’s harmonica), gaita de amolador (grinder’s harmonica) or pan-
pipe,—,known since ancient times and in various parts of the world,—, 
made by attaching a set of small fragments of cane of different length 
and thickness, beyond a recreational object, was also used by knife-
sharpeners and gelders who roamed from village to village offering 
their services.

The núnú can also be made from cane. Close to the knot of a green, 
naturally blocked cane length, you cut a small sliver of the cane’s 
upper woody part until you reach the thin inner layer that should 
remain intact. When you blow into it, a sound similar to noo… noo… 
is produced. 

In the area of percussion, the signature sound of the well-known 
cana rachada (cracked cane) is achieved by hitting the place where the 
cane is cracked. To make a treco-lareco, also known as cricket, estaladin-
has or cartaxinho (or stonechat as it is called in the Algarve, because it 
imitates the sound of the bird by the same name) one must crack open a 

piece of cane, and on the edges of the groove carve parallel slots through 
which a line is tightly wound around several times.

Between them, small cane blades are placed. By pressing and releas-
ing the blades, they hit the bottom of the hole causing a snap. The reco-
reco, reque-reque or rela (so named to evoke the sound of the tree-frog) 
is built with thick piece of cane with a knot at one end, into which two 
holes are pierced and a blade is cut out. Afterwards, a swivel is fitted that 
rotates around an axis fixed to the holes. The salience of the blade causes 
the characteristic rattling sound.

In the world of fantasy or make-believe toys, we find the well-known 
salta-palhinas or flying oak-apple, built with a length of cane at whose 
end an oak-apple (or a small sphere of cork) is attached. When you blow 
into the cane, the oak-apple starts jumping in the air.

Ancient toys that were represented in medieval iconography, the 
windmills and caravels, moved by the force of the wind, miniaturize 
agricultural mills. They can take on various forms and can be made 
from various materials, the cane being commonly used for the hold and 
sometimes also for the sails, especially in the windmills that are placed 
rotating in gardens to indicate the direction of the wind.

NEW MEANINGS AND NEW CONTEXTS FOR CANE OBJECTS. 
Recreation and leisure

Readily available near any watercourse and easy to work with, over 
the centuries cane has been transformed by the skillful,—,shepherds, 
field workers, master builders, basket makers, children,—,into objects 
for the domains of work, but also playfulness and the festive. Today 
and for the same characteristics, cane opens itself to new craft experi-
ences,—,diverse whistles, cane clips, boxes to store keepsakes or staffs 
for hiking,—,exploring new contexts of use in the field of the recrea-
tional and leisure.

To the Homo Sapiens and the Homo Faber, Johan Huizinga added the 
Homo Ludens, recognizing play as an absolutely primary category of life, 
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quoted by 8%$2, 

Marjoke (2006),—,A 
brincar…a brincar… 

Os brinquedos populares 
de Montemor-o-Novo, 
Lisbon, Apenas, p.13.
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da cultura, Lisbon, 
Edições 70.

innate to man, and thus prior to culture.7 Considering objects beyond 
the dimension of utility is to break free from the idea that Man only 
produces useful objects for domestic or work contexts, and to recognize 
the structural role of play and leisure in our lives.

In fact, the best starting point for the study of objects, as suggested 
by Kubler, is not use but desire, “because if we start out from use, we will 
eventually devalue all useless objects; so if we choose as a starting point 
the fact that objects are desired, then useful objects are properly viewed 
as things that we value more or less strongly.”,8 A valuable contribution 
to make us think about the objects we produce and consume, because 
we desire them, to play and to use in leisurely moments.

Displaced from their original contexts of production and use, what 
do whistles, nightingales, cane stonechats, relas or rattles or flying oak-
apples represent today? What recipients, what contexts are there for 
their enjoyment? 

Nowadays, objects to play with, popular toys are also used to remem-
ber. They tell us about the people who designed, built and used them, 
and about the environment, the landscape where they were born. A cer-
tain representative dimension, linked to the knowledge and experience 
of its contexts of production and use, is nowadays fundamental for their 
enjoyment by adults. For those who used them as children, they evoke 
childhood memories where freedom to play compensated for the obli-
gation to do shores and poverty. For those who grew up in cities and 
had access to other toys, they are the answer to a thirst for knowledge 
of the material culture of the rural world, to their search for roots and 
authenticity.

For children, the educational potential of the popular toy, particu-
larly cane toys, is enormous. Because of their connection to the local 
surroundings, to long lost childhoods, they strengthen the awareness 
of a given material culture as well as an identity that differentiates and 
distinguishes it in a world that is increasingly standardized, as shown 
by industrial toys. 

Built with natural materials that are accessible and easy to work with, 
nightingales, whistles and stonechats are actually more than purchasable 

toys, they are toys that can be built by the children, establishing them-
selves as open objects with which children develop a kind of relation-
ship where they are the makers and not the owners of the toy. It is true 
that the disappearance of these recreational objects reflects changes in 
the social and cultural life of rural areas. The cohabitation of several gen-
erations afforded by extended family has disappeared, and consequently 
the processes of generational transmission of knowledge and cultural 
models have been altered. Parents and grandparents no longer play with 
their children and grandchildren as much as they used to, building and 
making up toys that played an important educational role in the sociali-
zation process of the child. But new frameworks have emerged.

Currently, toy libraries, educational services of museums, and a 
whole host of activities, in the context of a new paradigm,—,Edutainment 
(educational entertainment),—,,can indeed become spaces devoted to 
the guided and supported exploration of these objects, from concep-
tion to use, with entertainment and educational purposes in view. We 
may think of sound/musical cane toys as an excellent starting point 
for exploring and reconnecting with the natural world: by using plant 
materials on hand; by imitating a birdsong, the sound of crickets and 
frogs; as well as by creating new sounds.

In the production and marketing of these objects of memory, testi-
monies of experiences in the rural Algarve, we are guided today by the 
search for authenticity, for the materials and techniques used and the 
ethnographic research that supports them. However, the recreational 
object was never a static one, but rather an indicator of change through 
the gradual incorporation of new materials and the reproduction of new 
forms and different uses. It makes no sense to reproduce crystallized 
models of past referents, and innovation is both legitimate and neces-
sary when providing answers to new needs in the recreational and edu-
cational fields and in the occupation of leisure time.

In fact, leisure is now a cultural sign, essential to the refocus and 
reconstruction of individual identity, propitiating freedom from 
instances of control and social constraint as well as inviting the possi-
bility of new experiences and bonds. Pedestrian routes for interpreting 
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the landscape or simple walks to enjoy nature represent a considerable 
portion of the diversification of this offer. To harvest cane along a walk 
and with it make simple toys that imitate the sounds of nature; support-
ing ourselves on a cane staff, inside which we can secretly save keep-
sakes from our walk; carrying in one’s pocket a little cane box with the 
map of the route, notes or souvenirs of the trip. Multiple uses for new 
cane objects in spaces of leisure and reconnection with nature. 

0"!"%)'" $&)5+)%"
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 (0+:1"/4"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& '& 
*+$%,-.#,& '" !+!"0+ (!,,*!) 0;2"%"  
24')0):"& (+ 5)&" %+"& (+ #"'!$ "'!9')$
A partir da investigação em torno da história e 
patrimónios de Cacela e do Algarve, o 0)):0/025%-
#" 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 0)):0/025%#" 
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
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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
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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. .5)))) 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-*'4) 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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