
Provérbios  

Setembro é o Maio do Outono.  

Para vindimar deixa o Setembro acabar.  

Chuvas verdadeiras, em Setembro as pri-

meiras.  

Em Setembro secam as fontes e as chuvas 

lavam as pontes.  

Em tempo de figos não há amigos.  

Nuvens em Setembro: chuva em Novembro 

e neve em Dezembro. 

Logo que Outubro venha, procura lenha. 

  

Em Outubro sê prudente: guarda pão, 

guarda semente. 

Em Outubro, o lume já é amigo. 

Em Outubro pega tudo.  

A árvore plantada no Outono tem um ano 

de abono.  

Em Outubro, o sisudo colhe tudo.  
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O que vai acontecer...  

 

EXPOSIÇÕES 

VIDA NO SAPAL DE CASTRO MARIM 

E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Fotografias de Agostinho Gomes 

Até 15 de Setembro 

CIIP Cacela /CMVRSA 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 –17h00 

 

AS VIÚVAS DE POE 

Ilustração e cerâmica de Vanda Palma 

22 de Setembro a 23 de Outubro 

CIIP Cacela /CMVRSA 

Inauguração – 22 de Setembro (sexta-feira) às 17h30 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 –17h00 

 

PASSOS CONTADOS—PASSEIOS PEDESTRES DE  

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

MATÉRIAS VEGETAIS E SEUS USOS: ALCOFAS,  

VASSOURAS, VASCULHOS, CORDAS 

Com artesãos do baixo guadiana 

24 Setembro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita  

 

O CULTO DOS MORTOS NA PRÉ  

E PROTO-HISTÓRIA 

Com Catarina Oliveira e Nuno Inácio  

15 Outubro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita 

 

POESIA NA RUA 

Cacela Velha, 16 de Setembro (Sábado) 

10h30 às 23h30 

 

MERCADOS 

MERCADO DE TROCAS  

Troca de “coisas & saberes” sem dinheiro 

Cacela Velha 

23 de Setembro (Sábado) 

Das 14h00 às 17h30 

 

MERCADINHO DE OUTONO 

Cacela Velha 

22 de Outubro (Domingo) 

Das 10h30 às 17h30 

 
 

OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS  

Eurobirdwatch17  

01 de Outubro (Domingo) 

8h00 

Ponto de encontro: Pastelaria Real Pão, Casas da  

Audiência—junto à rotunda do Motoclube do Guadiana 

Organização: SPEA no âmbito do  fim-de-semana Euro-

peu de Observação de Aves  

Colaboração: ADRIP 

Um dia na safra do sal 
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SANTA RITA 

   
O Tomilho nº11 relembra as activida-

des desenvolvidas pelo CIIPC durante 

o Verão e divulga as próximas agenda-

das para Setembro e Outubro. 

Esta edição dá destaque ao sal e às 

salinas com a primeira página dedicada  
ao passeio numa das salinas de Castro 
Marim e com um artigo dedicado ao 

degredo nesta região no período da 

Inquisição. 

A receita de charros alimados sublinha 
a importância do sal na gastronomia 
da região, não só na alimentação como 

também enquanto forma de conserva-
ção dos alimentos, a par de outros 
processos a que se faz referência no 

artigo “Processos antigos de conserva-

ção de alimentos”. 

Na rubrica Objecto com história, damos 
a conhecer a história da cadeirinha de 

tabúa da D. Suzel Brito. 

Esta edição do Tomilho trás à memó-
ria os fins de tarde de Verão em Santa 
Rita a partir de uma fotografia ofereci-

da por Fátima Afonso. 

Divulgamos ainda as actividades que 

irão acontecer este mês e no próxi-
mo, em particular a Poesia na Rua e o 

Mercado de Trocas.   

Esperamos continuar a contar com a 

participação de todos os que queiram 
partilhar connosco os seus saberes, 

ideias, fotografias, entre outras coisas. 

Até Novembro e … 

Boas leituras! 

 

O passeio de Julho do ciclo Passos Con-

tados foi dedicado ao sal e realizou-se 

numa salina de Castro Marim. 

Os salinicultores Jorge Filipe Raiado e 

Sandra Madeira receberam-nos de bra-

ços abertos nas suas salinas e convida-

ram-nos a passar um ma-

ravilhoso fim-de-tarde a 

visitar e a usufruir da ac-

tividade da safra do sal. 

Dedicados desde 2007 a 

esta actividade, têm vin-

do a recuperar aos pou-

cos as salinas que eram 

de família e estavam de-

sactivadas.  

No final do século passa-

do, 95% das salinas tradi-

cionais do Sapal de Cas-

tro Marim e de Vila Real 

de Santo António estavam abandonadas 

devido sobretudo à desvalorização do 

sal, consequência, por um lado, da in-

trodução do frio como forma de con-

servação dos alimentos no início do 

Séc. XX, e da industrialização da pro-

dução do sal nas décadas de 40/50.  

Até então, e desde que o homem se 

tornou sedentário, o sal representava 

um elemento essencial para a vida hu-

mana. Enquanto meio de conservação e 

condimento, ao longo de várias civiliza-

ções, a sua exploração era essencial e 

altamente valorizada de tal modo que 

os pagamentos eram feitos em sal, o que 

está na origem da palavra salário.  

A criação de enquadramento legal para o 

sal tradicional, a certificação de qualidade e 

a crescente valorização da flor de sal,  tem 

vindo aos poucos a reverter esta situação 

de abandono, assistindo-se nos 

últimos anos à reactivação de 

algumas salinas, como é o caso, 

das salinas do SalMarim. 

Durante a visita, os participan-

tes experimentaram recolher 

flor de sal. Antigamente deno-

minada de coalho, a flor de sal 

são os cristais que se formam à 

superfície dos talhos, e que são 

retirados, no máximo até 24 

horas depois da sua formação.  

Com a ajuda de redes, os parti-

cipantes retiraram estas esca-

mas de sal que se formam à superfície e 

colocaram-nas a escorrer em caixas que se 

encontram à beira dos talhos.  

Ao contrário do sal grosso, a flor de sal, 

conserva certos minerais que são funda-

mentais para o bom funcionamento do nos-

so organismo. Em termos gastronómicos, a 

flor de sal dissolve-se muito mais facilmente 

e não deixa cristais pequenos nos alimen-

tos, intensificando os seus sabores. Esta 

experiência foi realizada no final do passeio, 

na degustação de alguns alimentos com os 

dois tipos de sal. No final os participantes 

fizeram o baptismo de sal.  
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O  T O M I L H O  

Aconteceu...  

Oficinas de verão 

Olhos de Deus e Mandalas 

Noites d’encanto em Cacela Velha 

 

Oficinas de Verão 

Teares com materiais naturais 
As oficinas de Verão para crianças e jovens até ao 14 anos continuaram no 

mês de Julho. Depois da oficina de construção de papagaios de papel, realizá-

mos a oficina de teares com materiais naturais, no dia 4, a oficina de arqueo-

logia, dia 11, e finalmente a oficina de Olhos de Deus e Mandalas de lã, dia 18. 

Na oficina de teares, a partir de uma moldura em cana ou pequenos troncos, 

os participantes construíram a trama com lãs coloridas e teceram-na com 

materiais vegetais recolhidos por todos no jardim da antiga Escola de Santa 

Rita: alecrim, alfarroba, flores do loendro, poejo, cascas de troncos de árvore 

e inúmeras folhas de dimensões e cores diferentes. Pudemos ainda fazer tra-

pilho com roupas velhas trazidas pelos participantes e iniciar o tecimento do 

grande tear instalado no exterior. 

Na oficina de Arqueologia, aprendemos a ser arqueólogos e experimentámos 

o trabalho de escavação na caixa arqueológica do CIIPC. Aprendemos a esca-

var, a recolher vestígios arqueológicos, a identificá-los por época, material e 

utilidade e procedemos ainda à limpeza do material encontrado.  

A última oficina de Verão foi dedicada à elaboração de olhos de Deus e Man-

dalas em lã, rituais simbólicos de outras civilizações. Os olhos de Deus, ori-

undos dos índios  Huichol do México e dos índios Aymara da Bolívia, simboli-

zam a protecção e prosperidade para as crianças que nascem. As mandalas 

estão ligadas à espiritualidade oriental e representam a ligação entre o macro 

e o microcosmos.  

De 13 a 16 de Julho as Noites D’Encanto voltaram a 

marcar presença levando os visitantes a viajar no tem-

po até ao antigo al-andalûs, tempo em que a Vila de 

Cacela Velha tinha um papel fundamental na economia 

e defesa local. 

O tradicional Souk, a música tradicional da síria e folk 

árabe, dança (Sufi, Tanora)  estiveram presentes nestes 

quatro dias e animaram milhares de visitantes que es-

colheram esta vila para passar fins-de-tarde e noites 

quentes. Muita cor, música, movimento, alegria nesta edição! 

Contámos novamente com a presença do espaço de jogos islâmicos dinamiza-

do pela Câmara Municipal de Alcoutim, com o workshop de percussões ára-

bes e com a exposição “MourasEncantadas a sul” de Sofia Pinto Correia, e 

tivemos um novo espaço dedicado à música árabe contemplativa e ao relaxa-

mento,: uma tenda com vista para a magnifica Ria Formosa. 

Arqueologia 

Noites D’Encanto 

 Vai acontecer… 
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Mercado de Trocas - Troca de “coisas & saberes”  

Cacela Velha volta a receber o Mercado de Trocas a 23 de Setembro. Esta 12ªedição  incluirá um espaço de 

troca de saberes entre os participantes que queiram partilhar os seus saberes com os demais. 

Neste mercado  a aquisição de bens, serviços, saberes é feita por troca directa sem recorrer a qualquer moe-

da. Este mercado é sustentado por valores como a solidariedade e a cooperação, e valoriza os saberes-fazeres. 

Como participar?  

Se: 

 tem produtos hortícolas/frutícolas e derivados (legumes, fruta, plantas, ervas  

aromáticas, mel, etc.), 

 tem produtos extraídos do mar (peixe, bivalves, etc.), 

 gosta de cozinhar e fazer petiscos (bolos, pão, tartes, compotas, licores, etc.), 

 faz artesanato, 

 presta serviços (cabeleireira, manicura, massagens, astrologia, contar histórias, artes circenses, etc.), 

 tem artigos em casa que já não utiliza, mas que estão em bom estado (livros, roupa, brinquedos), 

 tem alguma outra forma de trocar experiências e saberes, 

Venha participar neste mercado inscrevendo-se com uma banca ou visitando o mercado com os seus produ-

tos ou serviços a fim de estabelecer uma troca directa com os outros participantes/visitantes. 

O mercado decorrerá entre as 14h00 e as 17h30. Contamos consigo! Venha participar! 

POESIA NA RUA 

“Poesia na rua” é um momento cultural em redor das palavras escritas ou ditas em voz alta, mas também de 

animação, de festa e de partilhas. Em Cacela Velha, dia 16 de Setembro, junte-se à festa da poesia. Poderá en-

contrar: 

          Estendais de poesia  

           Poemas nas paredes  

 Área de leitura   

 Livros de poesia  

   Actividades para crianças e jovens 

 Mercado de livros, artesanato e produtos locais 

          Percursos poéticos   

          Apresentação de livros  

          Conversas  
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Memórias e saberes 
Receita 

Charros Alimados, receita de Suzel Brito 

 

Ingredientes: 

 Carapaus 

 Sal 

 Azeite 

 

 

Processos antigos de conservação de alimentos 

O sal, o açúcar, o vinagre e o azeite são conservantes ancestrais, usados desde há muito tempo. Destes, o sal é o 

condimento e conservante por excelência. Quando se atravessava períodos de escassez ou de menor disponibilida-

de de alimentos, podia-se prolongar o consumo dos produtos ao longo de muitos meses recorrendo à conservação 

em sal. Os alimentos através do sal (directamente ou em salmoura) experimentam uma acção desidratante que os 

seca, evitando assim a sua deterioração. (M.M. Valagão et al, Algarve Mediterrânico, Tradição, produtos e cozinhas) 

No Algarve, a exploração das salinas foi decisiva para a conservação e transporte de alimentos, especialmente o 

peixe. A salga e secagem foram especialmente aplicadas à carne e ao peixe. Veja-se o caso das carnes de porco e de 

peixes como o polvo, a raia, as sardinhas e carapau, a cavala, o peixe-agulha e até a muxama de atum. É ainda co-

mum em alguns lugares do Algarve vermos algumas destas espécies a secar penduradas, como num estendal. 

Para a conservação dos legumes e frutos recorria-se à sua transformação em compotas, conservas doces ou seca-

gem. Vejamos alguns exemplos: As leguminosas - grão; feijão; lentilhas; favas; ervilhas e chícharos - podiam ser se-

cas e consumidas mais tarde. Pêssegos, alperces, marmelos podiam ser cozidos com água e açúcar em guardados 

em frascos. A abóbora, laranja, alperces, morangos, figos, entre muitos outros, podiam ser transformados em com-

potas. O tomate, por exemplo, podia também ser seco ao sol ou conservado em calda. O pimento pode ser trans-

formado em massa de pimentão. É muito conhecida no Algarve a conserva de cenouras em azeite e vinagre, bem 

temperada com alho, salsa e coentros. As uvas, os figos, as amêndoas e até as peras eram secos e consumidos ao 

longo do ano. Para a conservação das azeitonas, conhecem-se diversos processos: “britadas”; “retalhadas”; “de 

água” e “azeitonas de sal”. 

Preparação: 

 

 Arranjam-se os carapaus, retiram-se as cabeças e as 

barrigas, lavam-se bem e colocam-se num alguidar com 

bastante sal. Deixam-se a salgar da noite para o dia.  

 No dia seguinte retira-se o sal e vão a cozer numa pa-

nela com água a ferver durante 10 minutos.  

 Depois de cozidos, permanecem na água da cozedura 

até esta ficar fria.  

 Após esta fase retiram-se as peles do peixe e vão sendo 

colocados numa travessa ou prato.  

 Servem-se temperados com azeite e sal. 

Bom apetite! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

 

 

 

Adivinha:  Que pássaro sou eu? 

Sou uma ave terrestre de porte pequeno e médio, muito colorida    

o que me dá um ar exótico. A minha cauda é comprida com 2 pe-

nas centrais a destacarem-se das restantes. Sou uma ave estival, 

costumando chegar a Portugal partir de final de Março, início de 

Abril e permanecer até Setembro. Gosto sobretudo de vir para sul 

do Tejo e posso ser visto com facilidade no Sapal de Castro Marim 

e de Vila Real de Santo António e na Ria Formosa. 

A minha alimentação é à base de insectos, sobretudo abelhas e 

vespas. Estas são caçadas enquanto voam e antes de serem ingeri-

das, tiro-lhes o ferrão esmagando-o contra uma superfície dura. 

Vivo sobretudo em colónias, embora alguns de nós vivam isolados 

ou em casais. Os ninhos são escavados em margens de rios, ou 

reciclados de tocas de outros animais. As posturas contêm entre 2 

a 6 ovos brancos e os juvenis recebem os cuidados parentais de 

ambos os progenitores. 

Exposição Vida no Sapal de  Castro Marim e 

Vila Real de Santo António 

 

 

 
Dia 19 de Julho, pelas 18h00, inaugurou no CIIP Cacela,  na antiga escola primária, a exposição VIDA NO 

SAPAL DE CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - Fotografias de Agostinho Gomes. 

A exposição apresenta um conjunto de perto de 40 fotografias sobre a vida na Reserva Natural do Sapal de 

Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA), registando as numerosas espécies de aves aquáti-

cas que por lá passam, fazendo desta uma das áreas de maior interesse ornitológico do nosso país e legitiman-

do o seu estatuto de zona húmida de importância internacional, que lhe é conferido pela Convenção de Ram-

sar. A “Vida no Sapal ” é uma exposição financiada pela Câmara De Castro Marim. 

Agostinho Manuel Soromenho Gomes, natural de Castro Marim e residente em Vila Real de St. António, de-

dica-se, desde os anos 80, ao seu interesse pela avifauna da região do Baixo Guadiana. A sua paixão é agora 

traduzida nesta exposição, que surge como forma de sensibilização para a biodiversidade e necessidade de 

protecção das espécies existentes nesta área de importância internacional.   

A exposição estará patente no CIIPC até 15 de Setembro de 2017 pelo que desde já ficam convidados a vir 

visitá-la! 

Solução: Abelharuco (Merops apiaster) 
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Aconteceu... 

 

 

Oficinas de Verão 

 

 

 

 

 

 

Oficinas DE VERÃO COM GRUPOS 
Durante o mês de Agosto o CIIPC recebeu 4 grupos de jovens que vieram até Santa 

Rita participar em diferentes oficinas. 

Crianças e Jovens do Centro de Acolhimento Temporário Gente Pequena de Vila 

Real de Santo António e do Centro de Acolhimento Temporário Porta Amiga de 

Tavira realizaram uma oficina de estampilhas árabes e uma segunda oficina de Olhos 

de Deus e Mandalas. 

Na primeira oficina pretendeu-se fazer uma aproxi-

mação à técnica de estampilhagem utilizada na orna-

mentação das grandes talhas islâmicas do al-Andalus. 

Recorrendo a técnicas antigas e inovando com a ima-

ginação e gosto de cada um, terminámos a manhã 

com belos moldes de talhas. 

Partindo da exposição Vida no Sapal de Castro Marim 

e Vila Real de Santo António, o CIIPC realizou a ofici-

na-jogo “Aves do Sapal de Castro Marim e Vila Real 

de Sto. António” com crianças e jovens do Espaço 

Infanto-Juvenil do nosso concelho. 

A partir de pistas, os participantes foram à descober-

ta de alguns dos pássaros fotografados por Agostinho Gomes ficando a conhecer as 

suas características, habitats e alguns dos seus hábitos. Feita essa descoberta, as cri-

anças e jovens desenharam o seu pássaro eleito a partir da fotografia. Lindos pássa-

ros saíram das mãos dos participantes e ficou o entusiasmo de os encontrar numa 

visita ao Sapal. 

Realizámos ainda uma oficina de arqueologia com o grupo de crianças e jovens da 

Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim que puderam pôr as mãos na terra e 

procurar vestígios antigos na caixa arqueológica do CIIPC, aprendendo a identificá-

los e despois a limpá-los, como verdadeiros arqueólogos. 

“Dentro de ti, moras tu”,  

Apresentação do livro 
O Centro de Informação da Casa do Pároco em Cacela Velha acolheu no dia 18 de 

Julho, pelas 18h30 a sessão de apresentação do livro "Dentro de Ti, Moras Tu" da 

autoria de Margarida Maria Diniz, editado pela Chiado Editora. Foi um momento es-

pecial com a presença desta autora, nascida em Tavira. 
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Fins de tarde de verão em Santa Rita 

 

 

  

 

   

 

 

Nos fins-de-tarde e noites quentes de Verão, depois de uma árduo dia de trabalho, era costume os habitan-

tes desta e de outras aldeias sentarem-se à porta das casas, em poiais ou em cadeiras empalhadas por arte-

sãos locais, a conversarem com os seus familiares e vizinhos, enquanto as senhoras iam realizando trabalhos 

de costura, bordados, empreita, entre outros.  

A fotografia em destaque neste Tomilho relembra estes tempos. Foi-nos oferecida por Fátima Afonso e terá 

perto de 65 anos. Foi tirada em Santa Rita à sua mãe, Rosalia Afonso, enquanto realizava trabalhos de costu-

ra sentada numa cadeira à porta da casa que actualmente pertence a Edolino e Maria Noémia Gonçalves. 

Esta bela jovem teria cerca de 16 anos e um ou dois anos mais tarde viria a casar-se com  Joaquim Afonso, 

natural de Santa Rita. 

No poial da casa seguinte estavam sentados a tia Esperança, bisavó de Noémia Gonçalves, e o seu filho José 

Pereira, um dos trabalhadores agrícolas de Miguel Brito. A criança que estava entre ambos não foi ainda 

identificada. 

Mais ao fundo da fotografia, em frente à actual casa de Manuel e Isilda Rodrigues, estavam sentados o tio 

Joaquim Costa e a prima Maria Elisia, provavelmente a fazer empreita, arte que realizava regularmente. 

A fotografia mostra-nos a mesma situação ao longo desta rua sendo as últimas casas estabelecimentos co-

merciais da família Vestia, uma mercearia e uma padaria. De todas as casas, estas são as únicas onde foram 

mantidos os poiais. Em todas as outras, estes elementos tão característicos das fachadas das casas rurais al-

garvias, foram retirados dando lugar a canteiros de flores.     

Alguns habitantes relembram a porta da casa de Maria Saúde, conhecida por Saudinha, a costureira, situada 

no início desta rua (lado norte), como ponto de encontro e local onde os vizinhos se reuniam a conversar 

enquanto os trabalhos de costura eram realizados. 
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Objecto com história 

 

 

 

 

 

Cadeirinha de tabúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO PRINCIPAL:  

Esta cadeira tem como função principal servir de assento para crianças. 

  

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

A estrutura da cadeira é de madeira e o assento é feito com o empalhamento 

de folhas de tabúa.  

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Esta cadeira foi uma oferta feita, há perto de 50 anos, ao filho mais velho da D. 

Suzel Brito, quando era ainda criança. Nessa altura, a D. Suzel e família estavam a 

viver em Torre D’Aires, no Livramento. 

Foi feita pelo Sr. José Cadeireiro, conhecido por Sr. Josezinho cadeireiro, habi-

tante de santa Rita. Este senhor era trabalhador agrícola e nas horas vagas desen-

volvia a arte do empalhamento de cadeiras. 

A cadeira foi usada pelos filhos da D. Suzel durante a sua infância, tendo começa-

do posteriormente a ser utilizada como apoio nos trabalhos de costura desta 

senhora. Enquanto costura, assenta um dos pés nesta cadeira permitindo assegu-

rar a estabilidade necessária para este trabalho. 

Só há pouco tempo o assento se deteriorou tendo sido reabilitado pelo Sr. Edoli-

no Gonçalves, com perícia nesta arte do empalhamento. 

Hoje a cadeira está como nova e serve de companhia à D. Suzel. 

 Se falasse, teria, com certeza muitas histórias para contar. 
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Santa Rita esteve em festa nos dias 4, 5 e 6 de 

Agosto. 

Organizada pelo Motoclube do Guadiana, a festa 

contou com o apoio de vários parceiros entre os 

quais o Município de VRSA. 

A programação foi muito diversificada: jogos tradi-

cionais, bailes, actuações de dança e do Rancho 

Folclórico Amêndoas em Flor marcaram presença 

nesta festa que animou a aldeia durante 3 dias. 

Aconteceu... 

Clássica em Cacela 

O ciclo de música “Clássica em Cacela” dedicou a sua 8ª edição ao 

tema Quartetos de Cordas, com a actuação no Cemitério Antigo da 

vila de Cacela Velha de dois quartetos, Suonart, no dia 17 de Agosto 

e Prana, no passado dia 24. 

O ciclo «Clássica em Cacela» tem a direcção artística da flautista 

algarvia Teresa Matias e é organizado pelo Município de Vila Real de 

Santo António, em colaboração com a Associação Música XXI. 

Este ciclo tem-se afirmado como uma alternativa erudita e de qualidade dentro da 

oferta cultural de Verão do sotavento algarvio e apostando ao 

mesmo tempo nos jovens talentos e em repertórios menos fa-

miliares do grande público. Ao longos da várias edições,  os con-

certos têm decorrido em lugares de interesse patrimonial na vila de Cacela Velha, nomea-

damente na Igreja de N. Srª da Assunção e no antigo cemitério.  

Ciclo de Cinema em Cacela Velha 

Santa Rita em Festa  

 

O antigo cemitério de Cacela Velha voltou a abrir as suas portas para dar 

entrada a quem, à noite, sob as estrelas, quis ver cinema. 

Nesta oitava edição,  foram realizadas duas sessões de cinema, uma primeira, 

a 30 de Agosto onde foi projectado o filme NOSTALGIA DA LUZ, realizado 

por Patricio Guzmán em 2010 e, a 6 de Setembro, a projecção do filme de 

Nick Willing, PAULA REGO, HISTÓRIAS E SEGREDOS, realizado este ano. 

 A organização deste ciclo é da Câmara Municipal de Vila Real de Santo Antó-

nio  com a colaboração do Cineclube de Faro. 

http://us.imdb.com/Name?Nick%20Willing
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O Degredo em Castro Marim 

Castro Marim está profundamente associado à exploração de sal desde os tempos mais remotos. O presente 

artigo  debruça-se concretamente sobre as relações entre o trabalho nas salinas e os degredados durante o 

período da Inquisição. 

O Livro "De Couto do Pecado à Vila do Sal - Castro Marim (1550 - 1850)", dos autores Geraldo Pieroni e Thi-

mothy Coates, é um contributo essencial para o conhecimento da história local de Castro Marim durante 

este período. 

Neste livro é feito um relato das causas que levaram as autoridades da coroa e as inquisitoriais a enviarem 

criminosos e pecadores a cumprirem as suas penas para a Vila de Castro Marim. São também apresentados 

muitos exemplos das gentes que aí cumpriram as mais variadas penas. 

Castro Marim foi durante 350 anos um sítio de degredo. Mas o que significa degredo? "O degredo é um sistema 

punitivo utilizado pela inquisição para reintegrar os dissidentes na sociedade católica. O Santo Ofício recorreu ao casti-

go e à catequização dos seus culpados compelindo-os, como cordeiros imolados, a entrarem no seio da igreja. Para a 

inquisição, muito além da simples pena, o degredo estava associado ao conceito de purgação das faltas cometi-

das." (PIERONI e COATES,2002:27) 

Os autores deste livro recorreram às listas dos autos de fé do Conselho Geral do Santo Ofício das Inquisi-

ções de Coimbra, Lisboa e Évora, para elaborar este estudo e constataram que muitos dos réus foram conde-

nados ao degredo na Vila de Castro Marim. "Degredados e mais degredados: ladrões e gatunos, falsos testemu-

nhos, vadios, feiticeiras, bígamos, blasfemos, visionários, judaizantes e heréticos de múltiplos matizes foram desterra-

dos para a "mui antiga e notável vila." (PIERONI e COATES,2002:20) 

Depois da cerimónia pública do auto-de-fé ou da leitura das sentenças na Sala do Santo Ofício, os condena-

dos eram severamente advertidos para que não caíssem novamente em pecado. Era-lhes concedido um prazo 

que variava entre dez dias a três meses, como fase de preparação para o degredo. Uma vez na Vila de Castro 

Marim, tinham de comparecer perante as autoridades e serem registados no Livro dos Degredados. "Deveria, 

no seu novo lar, procurar os meios para a sobrevivência inserindo-se na vida social e material de Castro Marim, vila 

que em 1755 contava com 417 fogos e 1353 habi-

tantes." (PIERONI e COATES, 2002:96) 

A maioria dos condenados demoravam entre duas 

a três semanas a chegar ao extremo sudoeste do 

Algarve, percorrendo um extenso e duro trajecto 

em estradas de terra. 

O que vinham fazer para a Vila de Castro Marim? 

Na Idade Moderna, as duas principais actividades 

económicas de Castro Marim estavam relaciona-

das com a pesca e a produção de sal. A pesca e a 

construção de barcos, a produção de sal, o co-

mércio e o contrabando, o serviço militar e a 
Castro Marim, vista do lado norte, segundo gravura de 

Duarte d’Antas, Livro das Fortalezas, séc.XVI  
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prostituição, foram as actividades dos degredados. A mão-de-obra a baixo custo provinda dos condenados 

manteve, embora limitada em extensão, a produção de sal em Castro Marim. 

O período do Verão era o mais penoso para estas gentes "Ali, o Verão é agressivamente quente e o trabalho, a 

campo aberto, nos meses de Julho e Agosto era, sem dúvida, brutalmente exaustivo." (PIERONI e COATES, 

2002:127) 

Onde viveram os degredados? Provavelmente, residiam fora dos muros da cidade em habitações a eles reser-

vadas, talvez próximas das salinas. As mulheres viveriam separadas dos homens. O relacionamento com a 

população local era limitado, excepto para contractos de trabalho. 

Qual a importância de enviar os banidos para Castro Marim? Criminosos e pecadores tiveram duas funções 

fundamentais em Castro Marim: prover às necessidades locais como mão-de-obra praticamente livre e exer-

cer o controlo social expulsando das cidades mais importantes os seus elementos indesejáveis. 

E depois de cumprirem a pena, o que aconteceu aos degredados? "Para aqueles que sobreviveram a este Purga-

tório, uma vez completada a sentença, o juiz local assinava certificados de conclusão da pena e informava Lisboa da 

conclusão do processo." (PIERONI e COATES,2002:135) 

 

 

 

 

 

 

Aqui ficam dois exemplos de degredados que vieram cumprir pena para Castro Marim: 

"De casa em casa, a cuidar das pessoas desamparadas, ia a mourisca Antónia Pereira, mais conhecida como a 

"Galinheira". Residente em Aveiro, Antónia era viúva do ferreiro Manuel de Almeida e tinha 65 anos quando foi presa, 

no dia 8 de Outubro de 1722, pela Inquisição de Coimbra. Acusada de ser uma feiticeira-curandeira e de ter 

"amizade com o Diabo", ela tentou, nos vários interrogatórios, justificar os seus actos. Declarou que, de facto, curava 

as pessoas doentes, sobretudo aquelas abandonadas pelos médicos, mas que jamais havia feito uma aliança com o 

Demónio, o qual "arrenegava na vida e na morte". Antónia foi bombardeada de acusações. Os inquisidores, com obsti-

nação, repetiam que ela havia pactuado com Satanás. Desconsolada, indefesa e exausta, ela insistia em declarar que 

tudo aquilo que havia feito o fizera em nome de Deus. Os magistrados não tiveram dúvidas em condená-la: abjurou 

os seus erros heréticos, confessou-se sacramentalmente, recebendo em seguida a comunhão, foi instruída nas verda-

des da fé e foi degredada por cinco anos para Castro Marim." (PIERONI e COATES,2002:41) 

"O padre Francisco Álvares Brandão, 58 anos, prior da Igreja de Tábua, Bispado de Coimbra, e comissário do Santo 

Ofício da mesma cidade, foi preso no doa 8 de Janeiro de 1689. Ele havia solicitado no acto sacramental da confissão 

algumas das suas filhas espirituais para "actos torpes, desonestos e provocatórios, induzindo-as com palavras de amo-

res e promessas". Propôs a uma delas "ser manceba e que lhe pagaria bem". Com uma outra, tocou-lhe o corpo pro-

metendo lhe dinheiro e bens. A sua sentença consistiu no degredo por dez anos para Castro Marim." (PIERONI e 

COATES,2002:88) 

Imagem de punição pela Santa Inquisição  


