
Provérbios  

Quem planta no Outono, leva um ano de 

abono. 

No Outono o sol tem sono. 

Outono quente, traz o diabo no ventre. 

Em Novembro, prova o vinho e semeia o 

cebolinho. 

Novembro põe tudo a secar pode o sol não 

tornar. 

Tudo em Novembro guardado, em casa ou 

arrecadado. 

Três cheias antes do Natal, dá fome a   

Portugal. 

Dos Santos ao Natal é Inverno natural. 

Dezembro frio, calor no Estio. 

Ande o frio por onde andar, no Natal cá 

vem parar. 

Natal à Segunda-feira, lavrador alarga a 

eira. 
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O que vai acontecer...  

 

EXPOSIÇÕES 

 
O POMAR TRADICIONAL DE  

SEQUEIRO 

Exposição concebida e cedida pela Câmara 

Municipal de Loulé 

De 17 de Outubro a 1 de Dezembro 

CIIPC, Santa Rita 
Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

PRESÉPIO ALGARVIO 

De 7 de Dezembro a 6 de Janeiro  

CIIPC, Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

OFICINAS 

FIGOS CHEIOS, ESTRELAS DE FIGO 

E BOMBONS DE FIGO 

CIIPC, Santa Rita 

Sábado, 11 de Novembro, 14h30 às 17h00 

Para o público em geral 

Sujeito a inscrição prévia 

Valor- 7 € - pessoa; 10 € - adulto + criança 

 

 

OFICINA DE NATAL 

SABONETES NATURAIS E VELAS   
CIIPC, Santa Rita 

Domingo, 3 de Dezembro, 15h00 às 18h00 

Para o público em geral 

Sujeito a inscrição prévia 

Valor– 6 € - pessoa; 10 € - adulto + criança 

 

 

MERCADOS 

 
MERCADINHO DE NATAL 

Cacela Velha,  

Domingo, 10 de Dezembro 

Das 10h30 às 17h00 

 

 

 

CONVÍVIO DE SÃO MARTINHO 

CIIPC, Santa Rita 

Sábado, dia 11 de Novembro, às 16h30 

 Jornadas Europeias do Património dedicadas  

aos materiais vegetais e os seus usos  
 

Dia 24 de Setembro o CIIPC assinalou as Jornadas Europeias 

do Património, este ano com o tema Património e Natureza, 

com um passeio sobre os materiais vegetais e dos seus usos, 

nomeadamente, em alcofas, vassouras, vasculhos e cordas.  

Como é sabido, a flora, rica e diversa, oferece-se desde tempos 

imemoriais a múltiplos usos.  

No passeio demos destaque à palmeira anã e às suas múltiplas 

utilizações. É a partir desta planta que se fazem as alcofas e ba-

laios para acondicionar produtos agrícolas, esteiras para guardar e secar figos, gorpe-

lhas para muares ou burros que acarretavam a azeitona, capa-

cheiras para dentro se moer milho para o xerém, pinceis para 

caiar… Começava-se cedo nas artes da empreita, com as rapa-

rigas ajudando aos serões as mães a entrançar a palma em lon-

gas fitas. A artesã Ana Maria Neves Afonso recebeu-nos no seu 

monte (Monte das Foias) e ensinou-nos a entrelaçar as folhas da 

palmeira, tendo cada participante a oportunidade de experimen-

tar a técnica da empreita. 

O Sr. José Jacinto Afonso, pai de Ana Maria, mostrou aos parti-

cipantes como se fazem vassouras e vasculhos usados para o asseio das casas, partin-

do das folhas de palma e unindo-as à volta de um cabo de madeira ou cana com bara-

cinha (um cordel delgado de palma). 

Com a tabúa, que encontramos nas margens da Ribeira da 

Gafa, depois de cortada e seca, faz-se o empalhamento dos 

assentos dos bancos e cadeiras com pés de loendro, tão tradi-

cionais nas casas de fogo algarvias. Esta arte foi-nos demons-

trada pelo Sr. Edolino Gonçalves, residente em S.Rita e pro-

fundo conhecedor desta técnica, que fez uma pequena de-

monstração, no início do passeio. Este senhor tem-se especia-

lizado na realização de cadeiras em miniatura, a partir da 

tabúa e do loendro. 
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SANTA RITA    
Terminamos 2017 com a 12ª edição 
do Tomilho que recorda as actividades 

desenvolvidas pelo CIIPC em Setem-
bro e Outubro e divulga as que ainda 
vão acontecer até ao final do ano. 

Relembramos os últimos passeios do 

ciclo “Passos Contados”, o primeiro, 
nocturno,  sobre as estrelas e conste-

lações, um segundo dedicado aos 
materiais vegetais e seus usos, realiza-
do no âmbito das Jornadas Europeias 
do Património,  e o último dedicado 

ao culto dos mortos na Pré e Proto-
história. A propósito do culto dos 
mortos, relembramos a oficina sobre 

talegos para o “Pão por Deus” e apro-
fundamo-lo na rúbrica dedicada à 
História. Passamos em revista as acti-

vidades culturais realizadas em Cacela 
Velha: a Poesia na Rua, o Mercado de 
Trocas e o Mercadinho de Outono e 

destacamos a exposição patente no 

CIIPC sobre o Pomar Tradicional de 
Sequeiro, propondo um pequeno 

desafio. A fotografia antiga da rúbrica 
Memórias e Saberes relembra a activi-
dade agrícola associada a este sistema 
agro-florestal. Ainda na rúbrica Aconte-

ceu…, damos conta de duas iniciativas  
da ADRIP, a acção de voluntariado 
para a limpeza da Ria Formosa e o 

passeio para observação de pássaros 
realizada no Sapal de Castro Marim e 
VRSA. 

As balanças são os Objectos com Histó-
ria desta edição do Tomilho, lembran-
do a sua importância nas actividades 

agro-florestais associadas ao pomar 

tradicional de sequeiro. 
Escolhemos como receita alguns dos 
doces que se fazem por altura de 

Todos os Santos.  
Divulgamos ainda as actividades que 
irão acontecer nos meses de Novem-

bro e Dezembro. 
Terminamos, reforçando a importân-
cia da participação de todos os que 

queiram partilhar connosco os seus 
saberes, ideias, fotografias, entre ou-
tras coisas. 

Até 2018 e … Boas leituras! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu...  

Estrelas e constelações em Santa Rita   

Poesia em Cacela Velha 

Voltou a acontecer em Cacela Velha, Sábado, 

dia 16 de Setembro, mais uma edição – a séti-

ma – da “Poesia na rua”. A poesia voltou às 

ruas de Cacela chamando muitas pessoas a 

participar. De manhã, aconteceram actividades 

para os mais novos (leitura de contos e de poemas, oficinas criativas). Durante 

a tarde tivemos apresentação de livros, conversas, performance poética, poe-

tas do Guadiana, percurso poético, mercado de livros, artesanato e produtos 

locais. Quando a noite caiu, juntaram-se poetas e dizedores, e ouviram-se po-

emas ao ritual de Cacela – terra de poesia, um momento que já faz tradição, 

ao som dos Funkarmonica. 

As estrelas e constelações foram 

os nossos guias neste percurso, 

realizado no dia 12 de Setembro, 

no âmbito dos Passos Contados. 

Ao longo do passeio interpretá-

mos a paisagem celeste de Verão, 

conhecemos os astros visíveis ao 

longo da noite, observámo-los a 

olho nu, mas também com recur-

so a telescópios, e contaram-se 

algumas histórias e mitos que se 

foram fixando e transmitindo em 

torno das constelações. 

Um passeio em que descobrimos os 

muitos segredos que o céu noctur-

no encerra, com a orientação dos 

Engenheiros Filipe Dias e Ricardo 

Freitas responsáveis pela área da 

astronomia nos Centros de Ciência 

Viva do Algarve e de Tavira.  

Passeio “O  culto dos mortos na 
 pré e proto-história” 

Terminaram no dia 15 de Outubro os “Passos Contados”, passeios pedestres 

de interpretação da paisagem, com o passeio “O culto dos mortos na Pré e Proto-

História” orientado pelos arqueólogos Catarina Oliveira e Nuno Inácio. 

Ao longo de um percurso que teve o principal momento de paragem e reflexão 

no túmulo megalítico de Santa Rita, com cerca de 5000 anos, os orientadores 

propuseram uma aproximação ao universo fascinante das atitudes perante a 

morte desde a pré-história, a partir das evidências materiais que resultam do 

registo arqueológico, com especial enfoque no megalitismo de Cacela. E tam-

bém uma reflexão sobre o que, do culto dos antepassados, se mantem hoje vivo 

nas nossas crenças e práticas funerárias.  

 

 

Vai acontecer… 
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Convívio de S. Martinho 

 

 

 

 

O Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC), convida os habitantes de Santa 

Rita a virem comemorar o São Martinho na antiga escola primária de Santa Rita. 

Dia 11 de Novembro, Sábado, a partir das 16h30. 

Vamos recordar o S. Martinho,  degustando castanhas assadas acompanhadas com a prova de vinho novo. 

Contamos com a sua presença! 

 Presépio Algar- vio no CIIPC 

 

 

 

 

Dia 7 de Dezembro o CIIPC e a população de Santa Rita voltam a recriar o Presépio Algarvio na 

antiga Escola de Santa Rita, assinalando a tradição popular da região de se armar o presépio e o 

“altarinho” cercando-o de searinhas e de laranjas, votos de pão e de prosperidade para a família. 

Dia 27 de Novembro, 2ª feira, às 15h00 - vamos semear o trigo para as searas crescerem. Apare-

ça e traga latas de conserva usadas para colocarmos as sementes. 

Dia 7 de Dezembro, 5ª feira, às 15h00 -  vamos construir o presépio em conjunto. Pode trazer 

laranjas, romãs e napperons ou toalhas de renda para enfeitar o altar. 

Participe na construção do nosso presépio! 
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Memórias e saberes 
É sabido que os figos cheios, figos torrados e estrelas de figos, têm presença obrigatória à mesa de quem celebra 

os Santos e o Dia dos Mortos, por altura dos dias 1 e 2 de Novembro. Faziam parte das oferendas dadas às crian-

ças que iam de porta em porta. 

Maria Gonçalves relembra ainda os suspirinhos e rebuçados de ovos que recebia em criança e mais tarde oferecia 

nos pedidos pelos Santos. Aqui ficam as suas receitas! 

    

Receita 

Suspirinhos, receita de Maria  Gonçalves 

Ingredientes: 

 3 Claras 

 9 colheres de sopa de açúcar 

 Raspa de limão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebuçados de ovo, receita de Maria  Gonçalves 

Ingredientes: 

 5 gemas 

 125 gramas de açúcar 

 Raspa de limão 

 Côco ralado 

 

 

 

 

Preparação: 

 Bata as claras com o açúcar e junte raspa de limão. Deverão ser 

batidas até ficarem bem consistentes e duras. 

 Unte um tabuleiro de ir ao forno com azeite e, com a ajuda de 

uma colher de sopa, coloque  várias porções no tabuleiro em 

forma de suspiro. 

 Leve os suspiros ao forno pré-aquecido e deixe-os a cozer com 

o forno a baixa temperatura, durante cerca de 30/40 minutos, ou 

até ficarem com a consistência desejada. 

 Deixe arrefecer e ….prove! 

  

Preparação: 

 Leve o açúcar ao lume até atingir o ponto pérola.  

 Retire do lume e junte as gemas. 

 Volte a levar ao lume brando para as gemas cozerem. 

Quando ganhar a consistência de uma pasta, retire o pre-

parado do lume. 

 Junte a raspa de limão e o coco e deixe arrefecer. 

 Faça pequenas bolas com o preparado, coloque cada uma 

em papel seda e forme um rebuçado. 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 Pomar tradicional de sequeiro retratado  

no CIIP Cacela 
Dia 17 de Outubro, o CIIPC abriu portas com 

uma nova exposição sobre o Pomar Tradicional 

de Sequeiro que pode ser visitada por 

todos os interessados até dia 1 de De-

zembro. 

A exposição homenageia uma das paisa-

gens culturais mais identificadoras  nossa 

região, sobretudo do barrocal algarvio. 

Trata-se de uma variante dos sistemas 

agro-florestais do mediterrâneo, onde se 

incluem 3 componentes produtivas: a flo-

restal, a agrícola e a pastoril. 

Como é sabido, deste pomar fazem parte 

quatro espécies arbóreas, nomeadamente 

a Oliveira, Alfarrobeira, Amendoeira e 

Figueira. Para além da produção de frutos 

secos que advêm destas árvores, o pomar 

tradicional de sequeiro integra também o 

cultivo de cereais (trigo, cevada, aveia) e 

de diversas leguminosas (favas, ervilhas, 

grão de bico, tremoços, etc.) e coexiste 

frequentemente com o pastoreio de pequenos 

ruminantes  (ovelhas e cabras). 

Historicamente, o pomar tradicional de sequeiro teve 

um papel fundamental para a economia da região. A 

título de exemplo, sublinha-se a extrema 

importância que o figo e a amêndoa ti-

nham na económica Algarvia até ao séc. 

XVIII, sendo os frutos com maior peso na 

exportação. 

Infelizmente, na actualidade, a importância 

desta actividade diminuiu significativamen-

te, observando-se um progressivo abando-

no deste sistema agrário, com a substitui-

ção por novas culturas que pouco o nada 

têm a ver com a nossa história e cultura. 

No entanto, para algumas famílias, o po-

mar tradicional de sequeiro continua a ter 

um peso importante para a sua economia 

familiar e existem ainda alguns produtores 

que retiram bom rendimento do comércio 

destes frutos. 

Em boa hora a Câmara Municipal de Loulé, 

que concebeu e cedeu esta exposição, que 

vem sensibilizar, valorizar e reforçar a importância do 

pomar tradicional de sequeiro. Venha visitá-la!  

O S E T I E Z A M S 

T L P O M X G L A E 

E G I Z E U A L M Q 

X I O V J N F T E U 

Z L P O E A Z F N E 

P O M A R I T R D I 

N I R R F J R O O R 

E Z O G I F Q A A O 

M B E I B I U A F T 

A G U A R D E N T E 

Desafio 

SOPA DE LETRAS 

Descubra as seguintes 8 palavras associadas a esta 

exposição: 

Pomar 

Sequeiro 

Alfarroba 

Figo 

Amêndoa 

Oliveira 

Azeite 

Aguardente 
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Aconteceu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais um Mercado de Trocas  em Cacela Velha! 
Feitas desde sempre, as trocas de bens entre as pessoas são uma forma alternativa 

de consumo que valoriza os saberes-fazeres em detrimento do poder económico. 

Neste sistema alternativo,  o dinheiro não tem valor. O valor é dado ao que cada 

um faz ou produz, ou seja, ao seu trabalho. 

Dia 23 de Setembro, o Banco Local de Voluntariado em colaboração com o CIIP 

Cacela e com a ADRIP, voltou a sensibilizar os participantes para a importância das 

trocas enquanto sistema alternativo à sociedade de consumo, onde quem não tem 

moeda é excluído. 

Para além de produtos da horta, artesanato, artigos de  lar, roupas, livros, etc.,  os 

participantes e visitantes puderam trocar uma experiência de meditação 

(direccionada para as crianças)  e  experimentar biodança.  Houve ainda trocas de 

saberes-fazeres e  actividades para os mais novos. Na 12ª edição, o Mercado de 

Trocas foi sobretudo um momento de troca de afectos recheado de alegria. 

Mercadinho de Outono voltou a Cacela Velha 

Comemorámos mais um Outono no Mer-

cadinho de Cacela Velha, este ano com 

muito sol e boa temperatura. 

Foi no passado dia 22 de Outubro que 

Cacela Velha se encheu de visitantes que 

vieram passear a esta vila e usufruir de 

mais um mercado de rua no qual não fal-

tou o artesanato, os produtos alimentares 

e o habitual e alegre espaço dedicado às velharias e artigos de segunda mão. No 

total participaram cerca de 90 produtores artesanais que trouxeram aquilo que me-

lhor sabem fazer: artesanato tradicional, artesanato contemporâneo, produtos ali-

mentares frescos e embalados produzidos de forma artesanal, produtos cosméticos 

e de estética à base de plantas naturais, entre muitas outras ofertas. 

Para animar o Mercadinho contamos com música seleccionada pelo DJ Yacobi-

an, um espectáculo de magia na rua dinamizada pelo mágico Ângelo do Vale e ofici-

nas para crianças a partir de material reciclado.  

A área de petiscos proporcionou aos visitantes a degustação de queijos e enchidos, 

xarém à algarvia, comida vegetariana, crepes salgados e doces e sumos naturais. 

A 10 de Dezembro, Cacela Velha voltará a receber o último mercadinho do ano, 

dedicado ao Natal. Venha visitar-nos! 

Memórias e saberes P Á G I N A  9  

Época agrícola da apanha 

Final de Agosto do ano de 

1978 (há quase 40 anos),  

plena época da apanha dos 

frutos provenientes do 

pomar tradicional de se-

queiro, tão característico 

da paisagem da nossa regi-

ão.  De forma intercalada, 

os trabalhadores rurais 

realizavam a apanha do 

figo, amêndoa, alfarroba e, 

um pouco  mais tarde, da 

azeitona. Neste caso con-

creto, trata-se da apanha 

da amêndoa, feita entre 

fins de Agosto e inícios de 

Outubro. 

A fotografia retrata 3 trabalhadoras da Nora, Santa Rita e Monte das Foias, e uma turista (a primeira do lado 

esquerdo) que por ali passava e quis registar o momento. Estaria na companhia de outra(o) turista que tirou a 

fotografia e que mais tarde teve a gentileza de a enviar a Ana Maria Afonso, na altura, jovem de 13 anos que sur-

ge no lado direito. Ao lado da turista, está a tia Beatriz e em seguida a jovem Cristina, nora da D. Julieta e filha 

do Sr. Custódio da antiga taberna da Nora. 

Ana Maria Afonso, que partilhou com o Tomilho este registo fotográfico, depois de terminar o ensino primário, 

trabalhou durante toda a sua juventude no campo, para o Sr. Miguel Brito, um dos grandes proprietários da regi-

ão. Este senhor era um dos grandes empregadores, ocupando vários trabalhadores com actividades agrícolas ao 

longo de todo o ano, de acordo com as necessidades inerentes ao ciclo agrário.  

A apanha dos frutos consistia em varejar os ramos das árvores e em recolher posteriormente os frutos do chão 

e colocá-los em cestos ou baldes (mais recentemente). Na apanha dos figos eram colocadas esteiras no chão 

para que os figos aí caíssem e secassem. As alfarrobas eram apanhadas e logo colocadas em grandes sacos. 

 Quando terminava a época da apanha dos frutos, chegava a chuva e as trabalhadoras dedicavam-se às tarefas de 

partir, descascar e tirar o miolo da amêndoa que era depois embalado para fins comerciais. Este trabalho era 

usualmente realizado em armazéns de apoio às actividades agrícolas. 

Os trabalhos agrícolas sustentaram durante muitos anos várias famílias rurais pois representavam o seu principal 

rendimento. Actualmente, o pomar tradicional de sequeiro perdeu parte da sua importância, não só com a signi-

ficativa diminuição do número de árvores mas também, do ponto de vista comercial, com a globalização e con-

sequente importação destes frutos de outros países, sobretudo da amêndoa, a preços mais baixos. No entanto, 

algumas famílias continuam a preservar e a valorizar o pomar tradicional de sequeiro retirando algum rendimen-

to da comercialização dos figos, amêndoas, alfarrobas e azeitonas que apanham. Os figos de menor qualidade são 

também usados para fazer aguardente e uma parte das azeitonas é destinada aos lagares para a produção de 

azeite para consumo familiar .  
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Objectos com História 

Balanças de vara e decimal  
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO PRINCIPAL:  

Estas balanças têm como função pesar todo o tipo de produtos provenientes das actividades agro-florestais. 

  

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

A balança de vara é feita totalmente em ferro e é composta por um varão (braço) onde estão marcadas as 

várias unidades de massa (até 200 kg), por três ganchos e por um peso, designado de pelão. Um dos ganchos 

é colocado no tronco da árvores e serve para suspensão da balança e os outros dois são utilizados para a 

suspensão do que se pretende medir, ou seja, do produto.  

A balança decimal é constituída por uma base madeira, onde é colocado o produto que se pretende pesar 

e um prato em ferro onde são colocados os pesos. Estas duas partes estão ligadas por uma estrutura em fer-

ro com um pequeno gancho que suspende o prato dos pesos. A balança tem ainda 7 pesos de medida em 

ferro (50 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg e 0,5 kg) e pesa produtos ou objectos até 150 quilogramas. 

 

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Não se sabe ao certo a idade destas balanças. A mais antiga, a balança de vara, vem do avós paternos de Ma-

ria José Gil, e será anterior ao nascimento do seu pai, António Neto, em 1899. Tem portanto, pelo menos, 

120 anos. A balança era transportada para o campo, era colocada na árvore e pesava uma grande variedade 

de produtos: frutos, animais, farinha, entre outros.   

Com o surgimento das balanças decimais, foi deixando de ser usada pois tinha que ser transportada para o 

campo e tinha um peso considerável. 

A balança decimal terá cerca de 80 anos e pertencia aos sogros de Maria José Gil, Maria Gil e António Batis-

ta Regato. Terá sido usada pelo casal tendo depois sido passada ao filho, José João Regato e sua esposa. 

A balança apresenta no topo uma chapa de ferro onde está gravada o nº150, possivelmente o valor máximo 

de pesagem da balança. Na altura em que foi fotografada tinha ainda um velho selo de aferição, trabalho este 

que era executado por um aferidor e que era feito periodicamente de forma a garantir o bom estado de me-

dição da balança.   

Nos últimos 20 anos, esta balança  deixou de usada tendo sido substituída por outras mais recentes. 

Hoje em dia, estas balanças estão guardadas no armazém dos seus proprietários.  
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Aconteceu... 

Limpeza da Ria Formosa 

Talegos para o Pão por Deus 

O CIIP Cacela tem estado a dinamizar com as escolas do concelho de Vila Real de 

Santo António, um projecto educativo “Festividades Cíclicas. Descobrindo as tra-

dições festivas ao longo do ano” que visa  sensibilizar crianças e educadores para 

as raízes milenares das festividades cíclicas que continuamos a celebrar e dar a co-

nhecer as antigas tradições festivas no Algarve, na sua ligação ao território e aos 

ciclos astrais e agro-pastoril. (ver artigo do Tomilho 8) 

A progressiva implantação do “Halloween” ou Dia das Bruxas em Portugal, uma tradição anglo-saxónica, tem 

constituído uma ameaça à continuidade do “Pão por Deus” e das restantes práticas e crenças que marcam estes 

primeiros dias de Novembro. O carácter manifestamente comercial do “Halloween” artificializa e descontextua-

liza estas manifestações comunitárias antigas que remetem para a ancestral relação do 

homem com a morte e com os seus antepassados.  

É neste contexto e no sentido de contrariar esta tendência que nos 

dias 26 e 31 de Outubro se desenvolveu a oficina de elaboração dos 

talegos para o “pão por Deus”, com duas turmas do 3º e 4º anos da 

Escola EB1 Manuel Cabanas de Vila Nova de Cacela. Esta oficina 

consistiu numa sensibilização para esta tradição seguindo-se a ela-

boração dos talegos, feita a partir de tecidos que os alunos trouxe-

ram de casa. Alguns avós colaboraram posteriormente nesta tarefa 

tratando das costuras finais dos talegos.   

Mais uma acção de limpeza foi promovida pela ADRIP, 

em colaboração com a CMVRSA, dia 29 de Outubro, 

Domingo de manhã, na Ria Formosa em Cacela Velha. 

Um grupo com cerca de 30 voluntários aderiu mais 

uma vez a esta nobre iniciativa, contribuindo para a 

limpeza da nossa paisagem. De entre o lixo apanhado 

destaca-se mais uma vez os materiais associados à 

época balnear e o decorrente das actividades do ma-

risqueio e pesca.  

Observação de pássaros - 

 Eurobirdwatch17 

 

 

 
Teve lugar no dia 1 de Outubro, um passeio integrado 

no fim de semana europeu de observação de aves. A 

organização do passeio esteve a cargo da ADRIP e foi 

orientado por Agostinho Gomes. 

O passeio decorreu na Reserva Natural do Sapal de 

Castro Marim e Vila Real de Santo António, onde se 

teve oportunidade de observar aves que residem no 

nosso território todo o ano e outras que cá vêm nidifi-

car. Foi possível visualizar o alcaravão, o colhereiro, a 

cegonha de bico fino, a águia pesqueira e a garça real. 
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O “PÃO POR DEUS” E OUTRAS TRADIÇÕES LIGADAS AO 

CULTO DOS MORTOS  
O Dia de Todos os Santos e o dos Fiéis Defuntos ou dos Finados (1 e 2 de Novembro) inauguram o ciclo fes-

tivo do Inverno, dedicado ao culto dos antepassados. Ainda hoje se fazem romagens aos cemitérios, limpam-se 

as campas, colocam-se flores e acendem-se lamparinas.  

No início do século XX era costume nalgumas zonas do país acenderem-se fogueiras em honra dos mortos, 

comerem-se castanhas e beber-se vinho à roda do fogo. Os magustos de 1 e 2 de Novembro são mais fre-

quentes no Norte do país, rareiam no Alentejo e Algarve, mas aparecem na zona serrana de Monchique, onde 

além da castanha se comia também a batata-doce e se bebia aguardente de medronho.  

Enquanto a Páscoa e o Natal são épocas de ofertas, os “Santos”, bem como as Janeiras ou os Reis, são perío-

dos de peditórios. Era costume as crianças andarem de porta em porta com um talego (um saco de pano), 

pedindo pelos santos, pelas almas ou pelos defuntos, dizendo expressões como: 

 

Pão por Deus. 

Bolinho, bolinho, 

Pela alma do defuntinho. 

 

Bolos, bolos, 

Em honra dos Santos todos. 

Bolinhos, bolinhos, 

Em honra dos Santinhos. 

 

Recebiam no saco: bolinhos, figos secos, amêndoas, nozes, castanhas… Acreditava-se que por cada bolo ofere-

cido se libertava uma alma do seu penar. Na aldeia de Santa Rita (Vila Nova de Cacela), os habitantes mais ve-

lhos recordam-se de, quando crianças, irem de porta em porta, com um saco de pano, ou uma cestinha, pedi-

rem pelos Santos. Recebiam figos, figos-cheios, amêndoas, suspirinhos,… 

Mas qual o significado destes rituais?  

Nestes dias, acredita-se que as almas vêm à terra visitar os lugares que habitaram em vida, por isso se fazem 

bolos destinados às almas, peditórios, mesas postas para os defuntos e oferendas alimentares a par de luminá-

rias sobre as campas. As crianças que andam de porta em porta pedindo pão por Deus parecem representar 

as almas dos mortos que erram pelo mundo e por isso dar-lhes pão equivale a dá-lo às almas. Também os ma-

gustos que se fazem nesses dias constituem reminiscências de sacrifícios ou cerimónias fúnebres rituais que 

tinham lugar no dia consagrado aos mortos e que envolviam ofertas alimentares às almas dos mortos familia-

res.  

A celebração do dia dos finados, entre outros costumes, procura garantir um destino mais feliz e tranquilo 

para o morto, ou, sendo os mortos considerados protectores dos vivos, garantir a sua benevolência para os 

vivos e o caminho da salvação para aqueles que os lembram e veneram. 
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PLACAS DE XISTO GRAVADAS 

Um enigmático testemunho do culto dos mortos na pré-história 

O culto dos mortos, que ainda hoje celebramos no nosso calendário festivo nos primeiros dias de Novembro, 

mergulha raízes na pré-história. 

Já então o homem acreditava na vida para além da morte. A percepção das regularidades do ciclo de nascimento 

– morte – renascimento que observava nos astros e na natureza (o ciclo da vegetação) levaram-no a acreditar 

na possibilidade do seu próprio renascimento depois da morte. Havia porém que cumprir procedimentos rituais 

(disposição e tratamento do corpo do morto, oferendas votivas) para que a alma, o espírito do morto, renas-

cesse, se reunisse com os antepassados e intercedesse pelos vivos. 

Os monumentos megalíticos (construídos com grandes pedras), a cuja família pertence o Túmulo Megalítico 

identificado em Santa Rita há alguns anos, são uma das principais materializações dessas crenças antigas ligadas 

ao culto dos antepassados. Entre as oferendas votivas que os arqueólogos identificam no interior dos monumen-

tos megalíticos (recipientes de cerâmica, machados de pedra polida, pontas de seta, lâminas, contas de colar,…), 

destacam-se as placas de xisto gravadas. Um objecto estritamente ligado ao mundo dos mortos (só o encon-

tramos no Sudoeste Peninsular e em contextos funerários) cujos significados continuam envoltos em mistério. 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que faziam parte dos rituais funerários das comunidades que viveram entre 3000 e 2500 antes da nossa 

era, e acompanhavam os mortos na sua última viagem sendo normalmente colocados sobre o peito do morto, 

pelo que apresentam muitas vezes uma ou duas perfurações no topo.  

Mas o que representam, o que significam estes objectos? 

Para muitos arqueólogos estamos perante figurações da Deusa Mãe, reguladora do ciclo de vida – morte – re-

nascimento. Uma divindade protectora dos mortos e símbolo de vida. Referem-se, no caso das placas oculadas, 

à Deusa dos Olhos de Sol, comum nas sociedades de arqueometalurgistas do Sul peninsular. Alguns investigado-

res têm sugerido que as placas oculadas podem ser representações da Deusa Mãe na sua forma de Coruja, en-

quanto símbolo de regeneração e morte. Tendo este animal poderes visuais extraordinários, não admira por 

isso que os seus olhos se tenham tornado símbolo de regeneração. A coruja /mocho associa, na Europa Antiga, 

um simbolismo de morte e vida, profunda sabedoria, poderes oculares e habilidade para desviar o mal.  

Para outros estudiosos, as placas, podem ser representações dos antepassados a quem se presta culto, ou do 

próprio morto. A conjugação entre os motivos e a sua organização gráfica, sugere, que estamos perante figura-

ções humanas, representadas através de padrões do vestuário. A interpretação das placas como imagens de pes-

soas vestidas com mantos com intricados padrões geométricos a cobri-las por completo é sugestiva e verosímil. 

Alguns autores vão mais longe e interpretam as placas de xisto como um bilhete de identidade do morto evocan-

do registos de tipo heráldico, remetendo os padrões geométricos para marcadores étnicos de clãs unidos por 

uma determinada linhagem.  


