
Provérbios  

Águas de Julho, no rio não faz barulho. 

No tempo da ameixa, nunca o cuco se fe-

cha. 

Julho, bons pró bandulho. 

Quem em Julho ara e fia, Ouro cria. 

Não há maior amigo que o Julho com o seu 

trigo. 

Em Julho tudo farás, só o teu verde não 

ceifarás. 

Frio de Julho abrasa em S.Tiago (dia 25). 

No tempo do figo, está a mesa de Deus 

posta. 

Em Agosto, antes vinagre que mosto. 

Névoas em Agosto, nem bom nabo, nem 

bom magusto. 

Quem casa em Agosto, não casa a gosto. 

Agosto amadurece, Setembro vindimece. 
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O que vai acontecer...  

 

EXPOSIÇÕES 

 

DOCUMENTAR ALGARVE INTERIOR  

Algarve Film Comission 

Até  7 de Julho 

CIIP Cacela /CMVRSA 

Horário 

De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h00 

 

VIDA NO SAPAL DE CASTRO MARIM 

E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Fotografias de Agostinho Gomes 

20 de Julho a 15 de Setembro 

CIIP Cacela /CMVRSA 

Inauguração – 19 de Julho às 18h00 

Horário 

De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h00 

 

OFICINAS DE VERÃO 

4 de Julho - Oficina de teares com materiais vegetais 

11 de Julho - Oficina de arqueologia 

18 de Julho - Oficina de olhos de deus e mandalas de lã 

CIIP Cacela/CMVRSA 

Terças-Feiras, das 9h30 às 12h30 

Para crianças dos 6 aos 14 anos 

Gratuito mas sujeito a inscrição prévia 

 

PASSOS CONTADOS—PASSEIOS PEDESTRES 

DE INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

 

UM DIA NA SAFRA DO SAL 

Passeio nas salinas + degustação  

Com os produtores Jorge Filipe raiado e Sandra Madeira e 

os salineiros 

22 de Julho (Sábado) 

Ponto de encontro: 17h30 em  Vila Real de santo António 

 

OBSERVANDO AS ESTRELAS E AS  

CONSTELAÇÕES 

Com os astrónomos Filipe Dias e Ricardo  Freitas  

26 de Agosto (Sábado) 

Ponto de encontro: 21h em Santa Rita  

Valor: 3 € 

 

NOITES D’ENCANTO 

Cacela Velha 

De 13 a 16 de Julho 

Das 18h00 às 24h00 

 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO 

“DENTRO DE TI, MORAS TU”,  

Livro de Margarida Maria Diniz 

Centro de Informação da Casa do Pároco 

Cacela Velha 

18 de Julho (terça-feira), 18H30 

 

CLÁSSICA EM CACELA 

Ciclo de concertos 

Quarteto de cordas 

Cemitério antigo de Cacela Velha 

17 e 24 de Agosto 

22h00 

Valor: 6 € 

 

Agricultura mediterrânica: Identidade e memória 
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SANTA RITA 

  O Tomilho nº10 chega com o Verão, 

dando especial destaque ao tema da 
agricultura, uma das principais activida-

des que caracterizam a nossa região. 

Na rúbrica Aconteceu...começamos por 
informar sobre os passeios dos Passos 
contados, um dedicado à agricultura 

mediterrânica e o outro às plantas 
medicinais. Relembramos a exposição 
dos Maios e as tradições festivas de 

Maio e a exposição Documentar o 

Algarve Interior. 

Damos notícia das actividades que 
foram realizadas com as escolas no 

âmbito do projecto educativo sobre as 
festividades cíclicas e as oficinas reali-

zadas no mês de Junho. 

Relembramos a actividade de volunta-

riado organizada pela ADRIP para a 
limpeza da Ria Formosa e o Mercadi-

nho de Verão, organizado em conjun-

to com esta associação. 

Nesta edição poderá ficar a saber mais 

sobre a influência dos astros nos ciclos 
agrários. Publicamos um poema do 
nosso amigo Mestre Salgueiro, que 
tantos passeios sobre plantas orientou 

com o CIIPC, intitulado Amigo vai 

Semear. 

Recordamos a vida no campo através 

de uma fotografia cedida pela Margari-
da, neta do Sr. António Miguel e da D. 
Rogéria Pedro e destacamos o seu 

carro na rúbrica Objecto com história. 

O Verão traz-nos a receita do gaspa-
cho da D. Rogéria e aproveitamos 

para relacionar a alimentação desta 

época com o calendário agrícola. 

E o que vai acontecer nos meses de 

Julho e Agosto? Leia a nossa agenda  
para os próximos dois meses onde se 
destacam as Noites d’Encanto e o 

Ciclo Clássica em Cacela. 

Boas leituras e até Setembro! 

 

A Agricultura mediterrânica foi o mote 

para mais um passeio, no âmbito do 

Ciclo “Passos Contados—Passeios 

pedestres de interpretação da pai-

sagem”, realizado no passado dia 4 de 

Junho sob a orientação da Engenheira 

Hortofrutícola Ana Arsénio. 

Através de um percurso nas cercanias 

do Sítio do Poucinho, a orientadora 

chamou a atenção dos participantes  

para a biodiversidade que caracteriza a 

agricultura mediterrânica e que conti-

nua a marcar o nosso território, ape-

sar da progressiva instalação de mono-

culturas extensivas e estufas que, infe-

lizmente, têm transformado a paisagem 

agrícola ligada à nossa identidade e 

memória.  

Durante o passeio encontrámos vestí-

gios do que outrora marcava a paisa-

gem mediterrânica, uma diversidade de 

mosaicos, dos quais se destacam as 

hortas, os pomares, os matos, os pou-

sios e as pastagens.  

Sobre o pomar tradicional de sequeiro, 

composto pelas figueiras, amendoeiras, 

alfarrobeiras e oliveira, sublinhou-se o 

papel fundamental que estas espécies 

têm tido desde sempre para a econo-

mia da região. A título de exemplo, 

refira-se a extrema importância que o 

figo e a amêndoa tinham na económica 

Algarvia até ao séc. XVIII, sendo os 

frutos com maior peso na exportação. 

O agricultor Sr. Eduardo do Pocinho, 

mostrou aos participantes do passeio  

uma das hortas que cultiva. As espécies 

cultivadas (couves, tomates, feijão-

verde, cebolas, alhos, etc.) espelham 

bem a importância que estas têm para 

a economia familiar das comunidades 

rurais, sobretudo produzindo para o 

autoconsumo. No entanto, é visível o 

abandono progressivo das hortas na 

zona, sobretudo pelo envelhecimento 

da população. 

 Na parte da tarde, Ana Arsénio de-

senvolveu uma oficina sobre sementes 

onde, para além de identificar uma sé-

rie de espécies hortícolas mediterrâni-

cas e respectivas sementes, mostrou 

algumas técnicas de selecção, colheita 

e conservação de variedades locais.  

 



P Á G I N A  2  

O  T O M I L H O  

Aconteceu...  
Exposição sobre os Maios e as tradições 

 

Inauguração da Exposição Documentar 

o Algarve Interior 

 

Exposição Documentar o Algarve Interior 

No dia 2 de Junho inaugurou no Ciip Cacela a exposição Documentar o Al-

garve Interior, incidindo sobre tradições populares e práticas expressivas que 

ainda se mantêm vivas e fazem parte da memória e identidade coletiva do inte-

rior algarvio. 

Através de fotografias e histórias em filme,  a exposição ilustra verbal e visual-

mente o património cultural (imaterial e material), os territórios e as suas gen-

tes enquanto verdadeiros protagonistas deste trabalho. 

De entre as fotografias expostas, destacamos as das gentes de Santa Rita e ar-

redores, nomeadamente, o Sr. Edolino Gonçalves, a D. Conceição e Sr. Eduar-

do Afonso, o mestre Manuel José Batista, a D. Suzel Brito e o Sr. José Valente, 

ligados, cada um deles, à sua arte e saber-fazer (empalhamento de cadeiras, 

cozedura de pão, ofício de barbeiro, merceeira e de cesteiro).  

O projecto Documentar Algarve Interior teve por objectivos contribuir para 

a valorização do Património Cultural Local e promover a dinâmica em torno 

das Atividades Criativas ligadas à produção audiovisual na região. Os conteú-

dos vídeo foram realizados em colaboração com talentos criativos (filmmakers) 

locais, entre os anos 2010-2015. Esta iniciativa da associação Algarve Film 

Commission teve o apoio financeiro do PRODER e incidiu sobre os concelhos 

de Albufeira, Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, São Brás de Alportel, Tavi-

ra e Vila Real de Santo António. 

 A exposição estará patente no CIIPC até 7 de Julho. Venha visitá-la!   

 

Depois de terem estado na aldeia de Santa Rita no 1º 

de Maio, os Maios foram expostos durante esse mês  

na antiga Escola Primária de Santa Rita, integrando a 

exposição intitulada Os “Maios” e as tradições festi-

vas do início de Maio. 

26 Maios  foram mostrados ao público, representando 21 provérbios da nossa 

tradição oral.  Nesta exposição, fez-se ainda referência a outras tradições as-

sociadas a este mês, nomeadamente, a colocação de um ramo de giestas à 

porta de casa para afastar os maus espíritos e a tradição de atacar o maio be-

bendo aguardente de figo e comendo morgado/queijo de figo e caracóis. 

Para além do público português  que nos visitou, tivemos também muitos  

turistas estrangeiros  que  tomaram contacto com estas tradições, para eles 

desconhecida.  

Os Maios constituíram um projecto comunitário muito enriquecedor e que 

prometemos voltar a repetir para o próximo ano! 

Exposição sobre os Maios e as  

tradições festivas de Maio 

 Vai acontecer… 
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NOITES D’ENCANTO 
Ao longo de 4 dias, de 13 a 16 de Julho, das 18h00 às 24h00, a música, a gastronomia, o 

mercado e a animação marcarão presença nas ruas de Cacela Velha relembrando o perío-

do al-andalus. Venha reviver esta época, junte-se à festa! 

Programa: 

18h00 – Abertura do Souk, Mercado de Artesãos 

18h00 às 00h00 - Espaços de jogos islâmicos no antigo cemitério 

   -  Exposição «MourasEncantadas a sul» de Sofia Pinto Correia, no pátio da Casa do Pároco 

   - Espaço de Relaxamento com música árabe contemplativa 

19h00 às 19h30 -  Workshop de percussões árabes 

(13 Julho) 19h30 -  Histórias das 1001 noites, para crianças e famílias 

(14 Julho) 19h30 -  «Mouras encantadas» Percurso por Cacela Velha com narração de lendas para crianças e famílias 

(15 Julho) 18h30 - «Era uma vez uma moura encantada» Oficina criativa de artes plásticas a partir de uma lenda, 

para crianças e famílias 

(16 Julho) 19h30 - «Da lenda ao rosto—da pesquisa à criação» Tertúlia sobre o trabalho da artista plástica Sofia 

Pinto Correia 

20h00 às 20h30 - Músicas e danças tradicionais da Síria 

21h30 às 22h00 - Dança Sufi: Ritual Sema 

22h30 às 23h00 - Música Folk Árabe (Animação de rua) 

23h30 às 00h00 - Dança Tanora 
 

CLÁSSICA EM CACELA  

Cacela Velha recebe durante o mês de Agosto a  8ª edição do ciclo de concertos Clássica em Cacela, este ano 

com dois concertos de quartetos de cordas, o tema escolhido para esta edição. 

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António é a organizadora deste ciclo, sob direcção artística de Teresa 

Matias e com a colaboração da Associação Música XXI. 

Programa: 

Quarteto Suonarte  

17 de Agosto, Cemitério antigo, 22 horas 

Quarteto Prana 

24 de Agosto, Cemitério antigo, 22 horas 

 

Entrada 

6€ › Cemitério antigo 

 

Informações e Reservas bilhetes 

281 952 600 / ciipcacela@gmail.com 

96 704 34 35 / classicaemcacela@gmail.com 

www.classicaemcacela.wordpress.com 

 

mailto:ciipcacela@gmail.com
http://www.classicaemcacela.wordpress.com/
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Memórias e saberes 
Receita 

 

Gaspacho, receita da D. Rogéria Pedro 

 

Ingredientes: 

 Alho 

 Pimento verde 

 Tomate maduro 

 Pão 

 Sal 

 Azeite e vinagre 

 

Calendário agrícola e alimentação na época do verão 

Graças à biodiversidade da agricultura mediterrânica, ao longo do ano somos brindados com uma enorme varie-

dade de produtos agrícolas que vão marcar de forma inequívoca o que comemos em cada estação. 

O Verão é a estação mais produtiva e com maior diversidade de produtos hortícolas. Nesta altura 

do ano,  destacam-se as batatas redondas, as abóboras, os pepinos, os pimentos, os tomates, a ba-

tata doce, o feijão de vagem e o de baga, alho, cebola, cenoura, entre outros. 

Com base nesta variedade, comem-se frequentemente as vinagradas, arjomolhos, gaspachos ou ainda as co-

nhecidas saladas montanheiras ou algarvias à base de tomate, cebola e pepino. 

Também se encontram os cozidos ou jantares de verão, com menos leguminosas e mais legumes como o feijão-

verde, abóbora, entre outros. 

Na produção frutícola, igualmente diversificada nesta altura do ano, destacamos a enorme variedade de figos que 

se podem encontrar na nossa região e a importância económica e social que este fruto tem tido ao longo da 

história da região do Algarve.   

 

Preparação: 

 Pisar o alho com um almofariz. 

 Numa vasilha, juntar o sal, o alho pisa-

do, o tomate e pimento cortado aos 

pedacinhos e o miolo de pão. 

 Moer tudo, juntar água e  temperar 

com azeite e vinagre.  

 Fazer as sopas acrescentado ao prepa-

rado o resto do pão aos pedaços. 

 Levar ao frigorífico a refrescar antes 

de servir. 

Sugestão: servir o gaspacho com peixe assado ou frito. 

Bom apetite! 

Ilustrações de Rafael Marques, 8 

anos 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

 

 

Plantas medicinais e suas aplicações na saúde 

O  conhecimento sobre as plantas, as suas particularidades e características, 

tem acompanhado o Homem desde os tempos mais remotos e tem sido 

aprofundado ao longo de vários séculos, de forma empírica, servindo de base 

ao desenvolvimento da medicina. 

O Homem aprendeu a distinguir as plantas comestíveis das não comestíveis e tóxi-

cas, foi experimentado mezinhas e por tentativa erro, foi aprendendo a utilizá-las, 

tendo muitas delas adquirido um papel fundamental no que diz respeito à sobrevi-

vência humana e à cultura mágico-religiosa das comunidades, que em alguns casos 

ainda persiste.” (João Beles, Naturopatia, a Natureza cura a Natureza) 

Dia 7 de Maio, o naturopata João Beles acompanhou-nos num passeio sobre 

a temática das plantas medicinais e a suas aplicações na saúde, área que tem  

estudado desde muito cedo. Num passeio desde a antiga Escola Primária de 

Santa Rita até à barragem, fomos observando e identificando uma série de 

plantas benéficas para a saúde e as formas de serem aplicadas.  

Depois do passeio, João Beles dinamizou uma oficina de plantas, mostrando-

nos as espécies que mais usa na sua actividade clínica, os seus benefícios e 

como devem ser preparadas e aplicadas consoante os problemas de saúde 

que se queiram tratar. Deixamos, como exemplo, uma breve descrição sobre 

o tomilho e os seus benefícios para a saúde. 

Tomilho e os seus benefícios para a saúde 

Tomilho, Thymus vulgaris L. 

Esta espécie é proveniente da Europa e dá-se especialmente em lugares secos e áridos, 

podendo ser encontrada sobretudo na bacia do mediterrânico. 

Pertence à família das labiadas à qual pertencem também o Alecrim, Marroio-branco, 

Salva e Orégãos. 

Propriedades: é uma planta muito importante no tratamento de infecções respiratórias e 

funciona como antibiótico natural, fortalecendo o sistema imunitário e ajudando-o no 

combate a infecções, nomeadamente, bronquites e asma. Tem também propriedades 

que ajudam o aparelho digestivo na sua actividade e combate ainda o mau hálito. 

É também usado como condimento, em pasta de dentes e perfumes. 

Exemplo de utilização: Gripe com tosse e expectoração 

Numa chávena de água fervida colocar em infusão, durante 15 minutos, uma colher de sopa das das seguintes plan-

tas: Tomilho, Sabugueiro e Tília. Servir com uma colher de mel e sumo de limão. 

Baseado no Livro Naturopatia, A Natureza cura a Natureza, de João Beles. 
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Aconteceu... 

Oficina de Coroa de flores 

 

Actividade do ramo de espiga 

 

Oficina com utentes da ASMAL 

O que nos contam os objectos?  

Visita e actividade com a ASMAL 
Dia 13 de Junho tivemos mais uma vez o prazer de rece-

ber um grupo de utentes da ASMAL—Associação de 

Saúde Mental do Algarve, que veio visitar a exposição 

Documentar o Algarve Interior. Partindo desta visita, 

realizou-se a actividade O que nos Contam os Objectos? Descobrindo as profis-

sões antigas de Santa Rita. Propôs-se ao grupo partir à  descoberta dos significa-

dos de alguns objectos ligados a profissões da aldeia de Santa Rita, nomeadamente o 

lápis hermético, a funda, o medidor e o carril de linha.  A ideia foi realizar um per-

curso pelos vários significados que estes objectos encerram, sobretudo para as pro-

fissões em que são utilizados. O grupo teve a oportunidade de estabelecer relação 

com a comunidade local, valorizando a sua experiência e sabedoria.  

Oficinas e saídas de campo assinalaram as festi-

vidades cíclicas nas escolas  
No âmbito do projecto “Festividades Cíclicas. Descobrindo as tradições festivas 

ao longo do ano” que o CIIP Cacela está a dinamizar com 12 turmas do 1º e 2º 

ciclo de escolas do concelho, depois da apresentação/jogo sobre o tema em sala de 

aula, e das crianças terem iniciado o seu trabalho de pesquisa junto da comunidade, 

dinamizaram-se no 3º período, algumas oficinas e saídas de campo. 

No dia 11 Maio com a turma do 1º ano da EB1 de Monte Gordo, 

cerca de 20 alunos fizeram coroas de flores e aprenderam sobre 

a tradição de antigamente no primeiro dia de Maio irem as moças 

para o campo apanhar flores. Serviam para enfeitar a casa e o tro-

no onde era sentada a Maia, uma menina ou boneca vestida de 

branco e embelezada com fitas e coroas flores. Assinalava-se, desta 

forma, a Primavera, a renovação natureza e o poder fecundante da 

vegetação que desabrocha. 

No dia 15 de Maio, Quinta-feira da Espiga, fomos para o campo 

colher o ramo da espiga com duas turmas do 2º e 3º ano da 

EB1 Manuel Cabanas de Vila Nova de Cacela. Cerca de 40 crianças 

lançaram-se com entusiasmo na apanha de espigas, papoilas, malme-

queres, ramos de oliveira e de romanzeira e aprenderam sobre o 

significado do ramo e desta antiga tradição festiva. Cada uma levou 

para casa o seu ramo com a missão de o pendurar atrás da porta 

até ao ano seguinte, pois, segundo a crença popular, trará paz e prosperidade ao lar. 

Para o próximo ano lectivo as oficinas debruçar-se-ão sobre outros momentos festi-

vos do calendário. De uma forma lúdica, envolvendo os vários sentidos, as crianças 

continuarão a ser desafiadas a envolver-se em práticas rituais associadas às festas. 
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Memórias da vida no campo 
A fotografia desta edição do Tomilho 

tem cerca de 30 anos e leva-nos a re-

cordar a vida ligada ao campo e à agri-

cultura, da qual a maioria das famílias 

rurais tiravam o seu sustento. 

A trabalhar nas terras de grandes pro-

prietários ou nas suas próprias terras, 

esta população rural vivia dos cereais, 

do pomar tradicional de sequeiro e da 

produção horto-frutícola. Os grandes 

proprietários tinham trabalhadores a 

realizar os trabalhos agrícolas nas suas 

propriedades, em troca de um salário 

ou de uma parte da produção. No 

entanto, a maioria das famílias do cam-

po tinham terrenos de pequena di-

mensão, trabalhando as suas terras e 

muitas vezes as dos agricultores com 

mais terra e mais posses. O salário era 

pago à semana ou à jorna (dia). 

Famílias como as da fotografia, reparti-

am a sua actividade em várias fazendas de proprietários endinheirados da zona de Cacela, como é o caso da 

Fazenda Colaço, para quem o Sr. António Miguel e a D. Rogéria Pedro trabalharam durante vários anos. Reali-

zavam várias tarefas agrícolas desde a preparação das terras, as sementeiras (sobretudo trigo, cevada e aveia), 

as ceifas, as colheitas, as debulhas, a manutenção dos pomares e apanha dos seus frutos (sobretudo figo, olivei-

ra, alfarroba e amêndoa). A maior parte  destas actividades eram realizadas quase exclusivamente à custa do 

trabalho físico dos trabalhadores porque a maquinaria era praticamente inexistente. Para apoiar as tarefas do 

campo, os agricultores recorriam aos animais como as mulas, os machos, as éguas.  Frequentemente, os ho-

mens destas famílias deslocavam-se ao Alentejo para a ceifa durante os meses de Maio e/ou Junho como forma 

de aumentar os seus rendimentos, já que o que ganhavam nos trabalhos agrícolas nestas fazendas não chegava, 

muitas vezes, para sustentar a família. 

Durante o período da ceifa no Alentejo, a maioria das mulheres ficava a tomar conta da casa, dos filhos e das 

actividades agrícolas familiares, nomeadamente, das hortas. 

A fotografia foi tirada em Santa Rita, durante uma pausa de trabalho na horta deste casal. Estavam a tirar os 

fios das tomateiras que iriam servir para alimentar os animais. Para além do casal  já referido, ao lado do Sr. 

António Miguel está o pai da D. Rogéria, o Sr. Adelino Pedro e do lado direito da fotografia está  um amigo do 

casal que vivia na Marinha Grande, conhecido por Zé Bigodes e os seus dois filhos. A fotografia deverá ter sido 

tirada pela esposa deste amigo.  

Por detrás do casal observamos o carro desta família que, como vimos, constituía um importante auxiliar das 

actividades agrícolas, não só para transporte de mercadoria como de pessoas e o animal que puxava o carro. 
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Objecto com história 

 

 

 

 

 

Carro  

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO PRINCIPAL 

O carro é um meio de transporte puxado por gado muar (sobretudo macho ou mula) que serve para trans-

portar produtos da terra, palha, cereais, lenha ou pessoas. 

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO 

O carro, feito de madeira e ferro, é puxado por dois varais de madeira que se unem por um cangalho de fer-

ro, colocado sobre o cachaço do animal que o puxa. Estes varais medem cada um 1,93 m de cumprimento. 

A caixa, que leva o material transportado ou as pessoas, é de madeira  e tem um comprimento de 2,10 m, 

uma largura de 1,32 m e 1,50 m de altura. Tem ainda uma comporta de madeira, que serve de segurança às 

pessoas transportadas. 

A caixa apresenta uma decoração, que parece inacabada, feita com 

compasso, conforme se pode observar na fotografia apresentada. 

Têm ainda duas chapas de identificação, uma com os dados do 

proprietário e outra com o número de registo do carro (nº 2711). 

A caixa é sustentada por duas rodas em madeira revestidas a fer-

ro, cada uma delas composta por 14 eixos, com um diâmetro de 

1,93 m. 

 

DADOS HISTÓRICOS DO CARRO 

Este carro é propriedade do habitante de Santa Rita, António Rodrigues Afonso, conhecido por António 

Miguel, e foi comprado há cerca de 35 anos a José Rodrigues, natural do Sítio Monte dos Castelos, Freguesia 

da Conceição de Tavira, que o adquiriu há perto de 50 anos a um abegão do sítio dos Vilarinhos, Concelho 

de S. Brás de Alportel. António Afonso comprou-o por cerca de 5 contos (o equivalente a  25 euros). 

Durante cerca de 25 anos, este carro apoiou a família de António Afonso nas actividades agrícolas. Trans-

portou cereais, produtos da terra e pessoas, sempre puxado por uma besta (macho ou mula). Para além de 

apoiar o trabalho diário desta família, servia de meio de transporte para levar produtos e pessoas às feiras, 

das quais se destaca a Feira Anual de Santa Teresa, em Vila Nova de Cacela, realizada a 15 de Setembro. 

Nessa feira, a família vendia os produtos cultivados e comprava os bens de que tinha falta. 

O carro deixou de ser usado há perto de 10 anos, altura em que António Rodrigues Afonso deixou de tra-

balhar o campo.  
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Aconteceu... 

Oficina de Verão - Construção de papagaios de papel 

A pensar nas férias escolares que se iniciam nesta altura do ano, o CIIPC vol-

ta a oferecer um conjunto de 4 oficinas para crianças e jovens, onde estes 

podem passar uma manhã diferente, a realizar actividades criativas ligadas ao 

património. No dia 27 de Junho, o CIIPC desenvolveu uma oficina onde 15 

crianças e jovens, entre os 6 e os 14 anos, construíram papagaios de papel a 

partir da cana, papel de jornal e fio de guita. Para a elaboração dos papagaios 

de papel, contámos com a colaboração dos colegas da serralharia do Municí-

pio, Sr. Fernando e Sr. João, que transmitiram aos participantes este conhecimento a partir das suas próprias 

vivências de infância, num tempo em que as famílias e crianças construíam os seus próprios brinquedos. 

Limpeza da Ria Formosa 

A Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção do Patrimó-

nio Natural e Cultural de Cacela (ADRIP) voltou a organizar uma acção de 

Limpeza da Ria Formosa (entre Cacela Velha e Fábrica) no passado dia 21 de 

Maio 2017 (Domingo) durante o período da manhã.  

Lixo de origem humana que entra no mar e percorre o mundo e do qual 

todos conhecemos alguns dos seus terríveis efeitos, mais a imensa mancha 

de lixo que é trazida pelo vento, pelas marés e correntes marinhas e que se 

acumulam à beira da costa, constituindo um grave problema ambiental e social. 

Mais de 30 voluntários de várias idades participaram nesta acção de limpeza, contribuindo para a conservação e 

preservação desta zona da Ria Formosa 

O Município de Vila Real de Santo António colaborou nesta acção disponibilizando sacos e luvas aos voluntários. 

Mercadinho de Verão de Cacela Velha 

Dia 25 de Junho, entre as 17h00 e as 23h00, realizou-se o Mercadinho do Verão em 

Cacela Velha. Velharias e artigos em segunda mão (discos, cd´s, livros, roupa, brinque-

dos, quadros, …); artesanato tradicional (empreita, cestaria, latoaria, cerâmica, trapolo-

gia…) e novas criações; produtos alimentares da região como o mel, pão, bolos, com-

potas, conservas, licores; flores; cremes e sabonetes naturais; brinquedos artesanais; 

livros puderam ser apreciados e adquiridos pelos visitantes.  

E como aconteceu em plena época dos Santos Populares, não faltaram as decorações associadas a estas festivida-

des realizadas pelos utentes das Casas do Avô, e as sardinhas e bifanas, trazidas pela Associação de Pescadores 

da Manta Rota. 

Contámos com a habitual música seleccionada por Dj Yacobian, a música ao vivo com Nuno Marinho, o grupo de 

teatro de rua Cycling Music, com Kevin e Sylvia e o violinista Roy que interpretou compositores clássicos, como 

Mozart, Beethoven ou Schubert. 
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OS ASTROS E O CICLO AGRÁRIO 
 

Desde cedo o homem aprendeu a observar atentamente a sucessão das estações do ano, os movimentos do 

sol, da lua e das estrelas, o ciclo da vegetação, as marés, o tempo meteorológico. Foi estabelecendo relações 

e acumulando conhecimentos, percepções, sob a forma de saberes-fazeres, conhecimentos, crenças, rituais 

festivos propiciatórios, lendas, provérbios, que têm sido passados de geração em geração e ainda se encon-

tram vivos por todo o nosso país, especialmente nas zonas mais rurais onde as ligações à natureza são mais 

intensas.  

Permanece entre agricultores, pastores e pescadores, a perceção da influência da regularidade dos movimen-

tos dos astros no céu, no ciclo vegetativo observável na terra e nas marés. Essa regularidade continua eviden-

te no ciclo agrário, estruturador das atividades de subsistência. Os camponeses, com uma relação mais próxi-

ma com a natureza, continuam a seguir os calendários naturais (solar, lunar), que determinam os momentos 

para lavrar, semear, colher, cortar plantas, bem como para criar e matar animais.  

Existe uma relação estreita entre as quatro estações do ano, determinadas pelos equi-

nócios e solstícios e o ciclo cerealífero que estrutura o calendário agrícola: no Outono 

prepara-se a terra e semeia-se, no Inverno aguarda-se a germinação das plantas, na Pri-

mavera protegem-se as plantas que crescem e no Verão colhe-se o fruto amadurecido. 

O fim das colheitas, festejado pelo São João, coincide com o solstício de verão, enquan-

to a matança do porco (sendo o ciclo do porco também estruturante no calendário 

agrícola) é feita no solstício de inverno, entre o Natal, Ano Novo e Reis. A estes ciclos 

do cereal e do porco associam-se o do azeite, das hortas e das árvores de fruto.  

Se nas sociedades camponesas o ciclo solar determina o ciclo agrícola ao longo do ano, 

a Lua regula os melhores momentos para sementeiras, colheitas, podas, ... 

Acredita-se que a Lua tem uma grande influência sobre as plantas. Às suas 

fases são subordinadas as sementeiras, cortes, podas, enxertias, sachas, 

enfim, todos os trabalhos agrícolas. As sementeiras devem ser feitas no 

escuro da Lua, isto é, uns dias antes ou até dois ou três dias depois da Lua 

nova. Corte de madeiras, canas, vimes, tudo o que é destinado a secar, 

deve ser cortado no minguante. As podas e enxertias, no crescente. 

Saberes que ainda se mantêm vivo no quotidiano das populações como 

recordam habitantes de Santa Rita: “As luas, regulávamo-nos para semear batatas, semear feijões, semear tudo, 

ainda hoje existe isso. A sementeira é sempre boa é no crescente. No quarto minguante não dá.” (Francisco Gonçal-

ves, n. 1950, pastor) 

O princípio seguido consiste em tudo o que se faz para crescer ou au-

mentar qualquer coisa fazer-se enquanto a Lua cresce; tudo o que dimi-

nuirá de alguma coisa, durante a Lua minguante. Por exemplo, semear, 

plantar e enxertar devem fazer-se durante a primeira metade da Lua. 

Abater árvores e ceifar, durante a segunda metade. É antiga a crença: 

“Quando minga a Lua, não comeces coisa alguma” ou “Quando a Lua min-

guar, não deves regar, semear nem começar coisa nenhuma.” 
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Amigo vai semear  
poema do Mestre José Salgueiro 

 

Amigo vai semear  

Se queres sentir o prazer 

De veres o grão a brotar 

Da terra e a crescer 

Mais Tarde o irás colher 

Já bem crescido e maduro 

É para que de futuro 

À mesa o possas comer. 

Ensina aos mais pequeninos 

A arte de semear 

E a de ver os pepinos 

Crescer, em noites de luar. 

Deves também cultivar 

A melancia e o melão 

Combatem a sede no Verão 

E são doces de paladar   

De todos o melhor grão 

Que deves mais semear 

É o trigo que dá pão 

Que te ajuda a criar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há muito que por azar  

Tem sido por nós importado 

Vivendo assim afastado 

Do seu antigo lugar. 

Cultiva também sementes  

De fama universal 

De zonas frias e quentes 

Que temos em Portugal. 

Agora perto do final 

Repara no que te digo 

Por ser um conselho amigo 

Não deves levar a mal. 

Quando acabaste de nascer 

Ou mesmo mais avançado 

Começaste logo a comer 

De tudo por outros cultivado. 

Com um pinheiro plantado 

Ou outra espécie semeada 

Fica a dívida liquidada  

E vives mais descansado. 

Ervas Medicinais e Saúde, Poesia Popular,  

José Salgueiro, Marca—Associação de Desenvolvimento  

Local,  Montemor-o-Novo, 2004. 

 

Muitas destas referências ao calendário agrícola podem ser encontradas em almanaques ainda em circulação co-

mo o  “Borda d’Água”, amplamente distribuído e publicado desde o início do séc. XIX. Mas encontramo-las tam-

bém em provérbios e ditos populares. Transmitidos de geração em geração, os provérbios, resultam da obser-

vação, da experiência e de uma acumulação de saberes relacionados com a relação com a terra, as plantas, o 

tempo, a agricultura. São para os homens do campo verdadeiros manuais de conduta, permitindo também previ-

sões. Para cada mês do ano usam-se expressões que o caracterizavam, fornecendo orientações para a rotina e 

prevendo o que os aguardava nos meses vindouros. São inúmeros os provérbios incidindo sobre o ciclo agrário. 

É particularmente interessante o seguinte, por cobrir o ano inteiro: “Janeiro gear, Fevereiro chover, Março encanar, 

Abril espigar, Maio engrandecer, Junho ceifar, Julho debulhar, Agosto engavelar, Setembro vindimar, Outubro revolver, 

Novembro semear, Dezembro nascer.”  


