
Provérbios  

Seja bem aparecido como o Sol no Inverno. 

O que não se fez no dia de S. Maria faz-se 

no outro dia. 

Em Janeiro, sobe ao outeiro: se vires verde-

jar, põe-te a chorar, se vires torrejar, põe-te 

a cantar. 

Os pintos em Janeiro vão co’a mãe ao pu-

leiro. 

Cevada em Janeiro nem à eira nem ao ce-

leiro. 

Janeiro, casaleiro. 

Água de Fevereiro faz o palheiro. 

Fevereiro sem água, amêndoa bem vinga-

da. 

Fevereiro, rego cheio. 

Sol de Fevereiro, não engana gadanheiro

(cabreiro).  

Não fica cá ninguém para o galo do Entru-

do. 
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O que vai acontecer... 
 

 

EXPOSIÇÕES 
PRESÉPIO ALGARVIO  

Elaborado com a comunidade de Santa Rita 

De 7 de Dezembro a 6 de Janeiro 

CIIP Cacela, Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 

 

IDENTIDADE CULTURAL DA SERRA DO CALDEIRÃO  

Concebida pela Associação In Loco 

De 12 de Janeiro a 14 de Fevereiro 

CIIP Cacela, Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 

 

PÃOTRIMÓNIO / Breaditage 

Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado  

De 17 de Fevereiro a 25 de Março  

Inauguração dia 17 (sábado), às 16h00, com conversa à volta do pão 

CIIP Cacela, Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 

 

OFICINAS 

BOLO DO REINO DOS ALGARVES 

Com Luísa Teixeira 

CIIP Cacela, Santa Rita 

Sábado, 6 de Janeiro, 14h30 às 17h00 

Para o público em geral 

Sujeito a inscrição prévia 

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

 

 

TECER CORDÃO EM TEAR CIRCULAR  

Com conversa à roda do ciclo da lã  

Orientado por artesãs da Tecelã 

CIIP Cacela, Santa Rita 

Domingo, 25 de Fevereiro, 15h00 às 17h30 

Para o público em geral 

Sujeito a inscrição prévia 

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

 

  Aconteceu em 2017 

Em 2017, o CIIP Cacela continuou o seu trabalho 

de investigação, interpretação, usufruto e educa-

ção para o património, dinamizando diversas acti-

vidades e projectos, para além da programação 

cultural de Verão em Cacela Velha. 

Desenvolvemos o projecto educativo 

“Festividades Cíclicas. Descobrindo as tradi-

ções festivas ao longo do ano “ junto das esco-

las do Concelho de VRSA, dinamizando um con-

junto de oficinas associadas a este tema, nomeada-

mente, Maios, coroas de flores das Maias, Ramo da 

Espiga, talegos para o Pão por Deus e Presépio 

Algarvio. 

Pela antiga escola de Santa Rita passaram 5 exposições que sensibili-

zaram centenas de visitantes para vários tipos de património e ter-

minámos o ano a montar o presépio algarvio, realizado com o apoio 

da comunidade de Santa Rita. Associadas a estas exposições e a ou-

tras temáticas ligadas ao património, o CIIPC promoveu 6 oficinas para o público em 

geral, 10 oficinas de férias para crianças e jovens e realizou visitas orientadas a Cacela 

Velha. 

A 11ª edição dos  Passos Contados, contou com 7 passeios de interpretação da paisa-

gem e território, todos muito participados. 

Assinalámos dias comemorativos ligados ao património, tivemos várias 

visitas da ASMAL e das Casas do avô, associadas a uma actividade e 

recebemos em Março o poeta Carlos Mota de Oliveira e o músico 

Vitorino, numa tarde dedicada à música e poesia. 

Em Cacela Velha, e em parceria com a ADRIP, 

continuaram a realizar-se 4 mercadinhos sazonais 

e, com o Banco de Voluntariado de Vila Real de 

Santo António, o Mercado de Trocas.  

Destacamos ainda a programação de Verão em 

Cacela Velha, que contou com a 5ª edição das Noi-

tes d’ Encanto, com o ciclo Clássica em Cacela, o 

ciclo de cinema Sob as estrelas em Cacela Velha e a 

Poesia na Rua, já em Setembro. 

Em 2018 junte-se a nós, participe no Tomilho e 

nos novos projectos e actividades do CIIPCacela! 
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SANTA RITA 

   
Bem-vindos a 2018 e parabéns ao 
Tomilho pelo seu 2º aniversário!  

Nesta edição nº13, começamos por 
destacar o que se passou de mais 

relevante nas actividades organizadas 

pelo CIIPC/CMVRSA durante 2017, 
sublinhando depois as actividades 
associadas às tradições de Todos os 

Santos, S. Martinho e do Natal 
(oficinas, convívios, projecto educativo 
e elaboração do presépio algarvio). 
A propósito da oficina de Natal sobre 
sabonetes e velas, debruçamo-nos 
sobre Aromas e perfumes do Al – Anda-
lus  na rúbrica de Arqueologia. 
O Objecto com História deste Tomilho, 

a bolsa ou o talego, vem na sequên-
cia da tradição do Pão por Deus, 
realizada por altura do Dia dos Mor-

tos.  

Na rúbrica Memórias e Saberes publica-
mos uma fotografia antiga e outra 

recente que nos remete para a tradi-
ção de “Fazer a Folha”, costume que 
as pessoas da serra tinham de vir ao 
litoral e barrocal apanhar folhas de 

figueira para dar ao gado.  
Em tempo frio, onde a comida de 
panela reconforta o corpo e a alma, 

publicamos a receita de Cozido de 
feijão e repolho, de Bartolomeu Cons-
tantino. 

Como passatempos, propomos a 
descoberta de diferenças de um dese-
nho feito pelo nosso especial colabo-

rador Rafael  Marques e uma sopa de 

letras. 
Em 2018 queremos continuar a co-
nhecer saberes locais, histórias, poe-

mas, objectos com história e a rece-
ber fotografias antigas para tudo parti-
lhar aqui no Tomilho que é de e para 

toda a comunidade. 
 
Até Março e … Boas leituras! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu...  

Oficina dedicada ao figo Receita de bombons de figo 

Ingredientes: 500 gr. de figos 

secos, 250 gr. de amêndoa moída,  

100 gr. de chocolate em pó (ou 

cacau),  500 gr. de açúcar,  1 cálice 

de aguardente,  raspa de 1 limão e 

canela q.b. 

Preparação: Moer os figos. Colo-

car num tacho largo a pasta de figo 

juntamente com os restantes ingre-

dientes: a amêndoa picada, o açú-

car, o chocolate ou cacau, o cálice 

de aguardente e a raspa de limão, a 

canela mais duas ou três colheres 

de sopa de água. Mistura-se tudo 

muito bem e vai a lume brando. Vai

-se mexendo sempre para não pe-

gar. A massa deve cozinhar até 

aquecer bem e descolar do fundo e 

paredes do tacho. Deixar arrefecer 

totalmente para que endureça e se 

possam moldar em bolinhas. Cada 

bombom é passado por açúcar e 

colocado numa forminha ou enro-

lado em papel vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades nutricionais 

do figo: 
Rico em glúcidos e ferro, este fruto 

é um bom laxante e fortificante, 

sendo por isso recomendado para 

crianças e pessoas débeis. 

O seu sumo tem propriedades 

desinfectantes sendo indicado para 

ajudar no tratamento de inflama-

ções de boca, gengivas, fígado, ca-

tarro e bronquite. Tem também 

propriedades diuréticas e purifica-

doras do sangue, ajudando a con-

trolar a hipertensão. 

Conjugado com outro fruto rico 

em vitamina C, ajuda a uma maior 

concentração de ferro no sangue. 

 
(Exposição Pomar Tradicional de Sequeiro, 
concebida pela Câmara Municipal de Loulé) 

 

Dia 11 de Novembro, cerca de dezena e meia de pessoas meteram as mãos 

na massa e aprenderam a fazer figos cheios, estrelas de figo e bombons de 

figo. Reviveram-se, desta forma, antigas tradições ligadas ao aproveitamento 

do figo e da amêndoa, dois dos principais frutos do pomar de sequeiro algar-

vio, e que estão associados às festividades do início de Novembro. Integrada 

na exposição Pomar Tradicional de Sequeiro, que esteve patente no CIIPC até 

início de Dezembro, esta oficina contou com a orientação de  Nélia Horta 

Neves Pedro, padeira e doceira de Pisa Barro,  que connosco partilhou os 

seus saberes. 

Para quem não pode estar presente mas aprecia estes saberes, aqui fica a re-

ceita de bombons de figos que fizemos. Bom apetite! 

Magusto em Santa Rita 

Terminada a oficina dedicada aos figos, os participantes juntaram-se aos habi-

tantes de Santa Rita num belo magusto para comemorar o S. Martinho. Para 

acompanhar as castanhas, os vizinhos trouxeram vinho novo, bolos e outras 

bebidas doces, como jeropiga e vinho do porto. 

Contámos com preciosa colaboração da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Cacela e de amigos e vizinhos para assar as castanhas. 
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Passatempos 

S A B O T S U G V I 

A S E T E N O B A S 

O E M S A B O C R R 

I A R U V O M A V E 

P R I G S E A S O A 

E I C A S T L T B S 

S N S M A G U A A O 

E H E L A T A N S N 

R A R V O R E H U H 

P S P R E S T A L I 

Descubra as 8 palavras que se 

seguem: 

 VELAS 

 MAGUSTO 

 ÁRVORE 

 CASTANHA 

 NATAL 

 SABONETE 

 PRESÉPIO 

 SEARINHAS 

Descubra as diferenças ...são 7 ! 

Desenho realizado por Rafael Marques, 9 anos, Santa Rita 

Sopa de letras 

https://www.facebook.com/nelia.pedro.98?fref=mentions
https://www.facebook.com/nelia.pedro.98?fref=mentions
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Memórias e saberes 

Cozido de feijão e repolho, receita de Bartolomeu Constantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Feijão maçanilho 

 Toucinho ou entremeada 

 Repolho 

 Batata doce 

 Azeite 

 Sal 

Preparação: 

 Deixar o feijão maçanilho em água de um dia para o 

outro. 

 Colocar o feijão a cozer em panela de pressão      

juntando o toucinho ou entremeada, sal e azeite. 

 

 

 

 

 

 Lavar e picar o repolho, cortar a batata doce e juntar 

estes ingredientes ao feijão um pouco depois deste 

ter começado a cozer. 

 

 

 

 

 Fechar a tampa da panela de pressão e deixar cozer 

até esta apitar. 

 O cozido está pronto a  servir. Bom apetite! 

Em época de frio, os jantares e os cozidos são excelentes opções para aquecer o corpo e a alma e caracterizam 

bem a cozinha tradicional do algarve nesta altura do ano. São popularmente conhecidos como “comidas de Inver-

no”, “comidas de panela” ou de “fogo”. 

Tantos os jantares como os cozidos são feitos à base de água, o caldo, as leguminosas (grão, feijão ou o chícharo), 

as carnes e o “acrescento”, os produtos hortícolas da época. Enquanto na Primavera se usa mais a fava e griséu e 

no Verão, as vagens e couves, no Inverno usa-se essencialmente o repolho.  Para dar um sabor adocicado é usual-

mente acrescentado outro hortícola como a batata-doce, cenouras, abóbora, frade ou pêras. 

Os cozidos de inverno  (Algarve Mediterrânico: Tradição, produtos e cozinhas, Maria Manuel de Valagão) 

O cozido que se segue é um exemplo de “comida de Inverno”. 

Receita 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

 

 

Amigos da Asmal visitam a exposição   

Pomar Tradicional de Sequeiro 

Casas do Avô colaboram na decoração da Árvore de Natal  

de Cacela Velha 

   

Na última visita ao CIIPC, os nossos amigos da ASMAL (Associação de Saúde Mental do Algarve) vieram co-

nhecer a exposição Pomar Tradicional de Sequeiro e relembrar a importância que os frutos deste pomar têm na 

construção da identidade e memória colectiva do algarvios, principalmente os do barrocal.  

Depois da visita, lançaram–se na confecção de deliciosos bombons de figo. Começaram por partir a amêndoa 

para depois passar ao recheio dos bombons e posteriormente à realização dos mesmos. No final, envolveram 

os bombons em papel  vegetal, em forma de rebuçado. Alguns não resistiram à tentação e  realizaram logo a 

prova.  

Obrigada pela vossa visita e cá vos esperamos em 2018! 

Idosos das Casas do Avô de Vila Real de Santo Antó-

nio e de Monte Gordo vieram a Santa Rita visitar a 

exposição Pomar Tradicional de Sequeiro e partilhar as 

suas memórias e vivências associadas às suas árvores e 

frutos (amêndoa, figo, alfarroba e azeitona). Depois da 

visita o CIIPC lançou-lhes o desafio aos presentes de 

elaborar bolas de Natal a partir do enchimento de 

meias e peúgas com trapos. 

Graças a colaboração destes amigos, a árvore de 

Natal de Cacela Velha ficou  muito bonita e cheia 

de cor! Aqui ficam os nossos sinceros agradeci-

mentos a todos os utentes, funcionários e colabo-

radores das Casas do Avô. 
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Aconteceu... 

Oficina de  sabonetes e velas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Natal 

Presépio algarvio em Santa Rita 

O Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela /CMVRSA voltou 

a armar o presépio algarvio com a participação dos habitantes de Santa Rita. Num 

primeiro momento, semeámos as searinhas e deixámo-las crescer. Dia 7 de De-

zembro, já com elas verdinhas, armámos o presépio juntando às searinhas, laranjas, 

figos, amêndoas, romãs, alfarrobas. Um arco com ramos de medronheiro e oliveira 

adornou o altar do menino Jesus 

Um agradecimento especial aos vizinhos que emprestaram os seus panos bordados 

e o menino Jesus e aos que disponibilizaram o seu tempo para nos vir ajudar a ar-

mar o presépio que pode ser visitado na antiga escola de San-

ta Rita até dia 6 de Janeiro. 

Sabonetes Naturais e Velas foram os temas es-

colhidos para a Oficina de Natal que o CIIPC 

promoveu dia 3 de Dezembro. Orientada por 

Karin Bottcher e Franziska Studer, esta activida-

de dividiu-se em dois momentos: um, onde os 

participantes aprenderam a fazer sabonetes a 

partir de glicerina e outro, onde elaboraram 

velas a partir da reciclagem da cera de velas 

antigas.  

Para a realização dos sabonetes, juntou-se à 

glicerina uma cor, cheiro e textura utilizando, 

para tal, corante, óleos essenciais e ervas aro-

máticas, nomeadamente, alfazema, calêndula ou 

alecrim. 

Para a elaboração das velas, separaram-se os 

restos de cera por cores e quando derretidas, 

formaram-se novas velas de variadas formas e 

cores. No final da oficina, os participantes leva-

ram para casa velas e sabonetes coloridos e 

aromáticos.  
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“Fazer a folha” 
“Fazer a folha” é uma expressão usada para designar a 

tradição que havia dos habitantes da zona de serra, os 

“serranos”, virem às fazendas do barrocal e litoral da 

freguesia de Cacela apanhar folhas de figueira para ser-

vir de alimento ao seu gado. 

Por serranos, consideravam-se as pessoas que viviam 

em montes a norte da Ribeira da Gafa que detinham 

pequenas parcelas de terra menos férteis do que as do 

barrocal, pelo tipo de solo e relevo mais acidentado, e 

que tinham algum gado. 

Por altura do final de Outono, início de Inverno, aquan-

do da queda da folha da figueira, prevendo a dificuldade 

de ter alimentação para os animais no período mais frio 

do ano, os serranos “desciam” à fazendas com figuei-

rais, como a Quinta de Cima, Quinta de Baixo, a Fazen-

dinha, entre outras, e apanhavam folhas do chão e das 

árvores.  

Vinham em mulas com as gorpelhas feitas em empreita 

que eram colocadas sobre a albarda, ficando a formar 

uma bolsa para cada lado e que serviam para transpor-

tar as folhas. Depois de cheias, montavam a mula e re-

tornavam a casa com provisões para alimentar os seus 

animais. 

As fotografias desta edição do Tomilho ajuda-nos a 

recordar esta tradição. A mais antiga, tirada no início 

dos anos 70,  mostra-nos o filho de Raquel Batista,  

Ricardo, montado em cima de uma mula que pertence-

ria a uma cliente da sua mãe e foi tirada numa das visi-

tas à sua costureira. A segunda fotografia, tirada na ac-

tualidade, representa a desfolhagem da figueira nesta 

época do ano.  

Segundo memórias de algumas pessoas, as folhas de 

videira eram também utilizadas para o mesmo fim. 

O despovoamento e envelhecimento populacional da 

serra e, consequentemente, o desaparecimento pro-

gressivo do gado, estão na origem do fim desta tradi-

ção, que terá deixado de existir há mais de 30 anos.  
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Bolsas ou talegos 
FUNÇÃO PRINCIPAL:  

As bolsas ou talegos servem para transportar e guardar 

géneros alimentares como o pão, feijão, grão, amêndoas, en-

tre outros. 

Por altura de Todos os Santos, as bolsas ou talegos serviam 

também para o peditório do Pão por Deus.  

(Ver Tomilho nº12) 

  

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Estas bolsas ou talegos foram feitas a partir de retalhos de tecidos e panos. As sobras foram cozidas umas 

às outras de modo a formar uma bolsa forrada, por dentro, com pano cru. A parte superior da bolsa tem um 

cordão. O original foi feito com um torcido de linha de meia, mas com o desgaste dos anos, foi substituído por 

um cordão de compra.   

 

 DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Estas bolsas têm perto de 55 anos e foram feitas por Maria da Conceição Afonso, proprietária das mesmas e 

residente em Santa Rita,  quando tinha cerca de 16 anos.   

Numa altura em que só se compravam as leguminosas avulso e não havia plástico, levavam-se bolsas como 

estas aos mercados, feiras e mercearias e aviavam-se os feijões e os grãos ao litro, que aí eram transportados 

e depois guardados nas dispensas ou na cozinhas. Também serviam para guardar o pão comprado ao padeiro 

ou feito por Conceição Afonso no seu forno de lenha. 

As bolsas foram elaboradas a partir de sobras de uma variedade de tecidos: flanela de lã, linho, opala, chita, 

algodão, entre outros. 

Cada pedaço de tecido remete-nos para uma história, para um retalho da vida de quem os usou: retalho de 

um vestido de algodão de flores rosa e azul que a costureira Raquel Batista fez a Conceição Afonso quando 

completou  16 anos; retalho de um avental em chita feito pela própria D. Conceição; retalho de opala com 

flores vermelhas pequeninas de uma combinação, que muito se usava nessa altura; retalho de um tecido que 

serviu para fazer cuecas; retalho que pertencia ao tecido utilizado para a confecção de uma blusa, feita por D. 

Isaura, avó de Raquel Batista e ainda outro retalho de uma saia de trabalho feita pela mãe de Conceição Afon-

so, de xadrez azul, que tinha a característica de ser mais comprida do que a saia usual e que servia para prote-

ger as pernas e a roupa durante os trabalhos agrícolas. A este propósito, é interessante sublinhar que, enquan-

to as roupas de trabalho eram feitas pela própria família, quando alguém sabia costurar, as roupas de sair 

(associadas ao lazer, à vida social), eram feitas por uma costureira profissional. 

As bolsas ou talegos têm um forro em pano cru, também sobra de uns lençóis da família.  

Actualmente Conceição Afonso continua a comprar feijão e grão a vulso, mas utiliza os sacos de plástico ou 

papel para o seu transporte. Contudo, para armazenar estas leguminosas, continua a utilizar estas bolsas, pen-

durando-as na sua dispensa. 
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Aconteceu... 

  PRESÉPIO ALGARVIO NAS ESCOLAS DO CONCELHO 

Mercadinho de Natal de Cacela Velha 

Nos primeiros dias de Dezembro, o CIIP Cacela/CMVRSA dinamizou com turmas das escolas de Vila Real de San-

to António, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela antigas tradições festivas que culminaram com as crianças a ar-

mar o presépio algarvio na sua escola. 

Num primeiro momento, nas salas de aula, semearam-se as searinhas de trigo nas latas de conserva que os meni-

nos trouxeram de casa. Cerca de uma semana depois, quando o trigo já germinava, voltou-se às escolas para ar-

mar o presépio. O Menino Jesus, criado pelas crianças e professores, elevado ao centro em degraus, cercado de 

searinhas, laranjas, romãs, alfarrobas e outros frutos oferecidos ao Menino com o pedido de boas colheitas. Esta 

antiga tradição associada ao Natal ajuda-nos a compreender a dimensão de incerteza que acompanhava a activida-

de agrícola nas sociedades passadas e a necessidade que havia de, ao longo do calendário festivo, estabelecer liga-

ção com as entidades divinas, pedindo que intercedessem para proteger e propiciar o eterno renascer da nature-

za e a fertilidade da terra. 

Esta actividade integrou o projecto educativo “Festividades Cíclicas. Descobrindo as tradições festivas ao lon-

go do ano”, que o CIIP Cacela tem estado a dinamizar com as escolas do concelho de Vila Real de Santo António 

(2016-2018). O projecto visa sensibilizar crianças e educadores para as raízes milenares das festividades cíclicas 

que continuamos a celebrar e dar a conhecer as antigas tradições festivas no Algarve, na sua ligação ao território 

e aos ciclos astral e agrícola. 

Mais um animado Mercadinho de Natal em Cacela Velha aconte-

ceu no passado dia 10 de Dezembro. Cerca de uma centena de 

artesãos e produtores locais, duas dezenas de participantes com 

venda de artigos usados e velharias,  uma concorrida área de co-

midas e petiscos, música gravada e ao vivo com a presença de 

violinista e do coro do Conservatório Regional de Vila Real de 

Santo António animaram esta vila durante o Mercadinho. Tivemos 

ainda a oficina "Da azeitona ao azeite", com passeio interpretado à 

Várzea de Cacela Velha e prova de azeites, promovida pela Asso-

ciação IN LOCO com apoio da Várzea de Cacela. 

O prémio para a “bancada mais bem decorada” foi atribuído a 

Ana Maria Neves Afonso, artesã da Ribeira da Gafa, que apresen-

tou uma bela árvore de Natal em empreita de palma. A menção 

honrosa voltou a ser atribuída à bacada da Igreja de Cacela Ve-

lha, por ter sido a mais votada pelos visitantes do Mercadinho.  
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Aromas e perfumes do Al – Andalus   
A partir de recipiente de essências aromáticas da Alcáçova de  

Cacela Velha (Largo da Fortaleza)  
 

As escavações arqueológicas realizadas na Alcáçova de Cacela Velha (Largo da Fortaleza) em 2007 trouxeram à 

luz do dia, uma miniatura de pote completa, que segundo a arqueóloga Cristina Garcia, serviria para conter es-

sências aromáticas. Este recipiente apresenta pasta alaranjada clara e engobe branco nas superfícies, bojo decora-

do com caneluras e testemunha o primor do trabalho nas oficinas locais. O tamanho deste tipo de recipiente cos-

tuma ser  pequeno, o exemplar de Cacela Velha tem uma altura de 71 mm e o diâmetro da boca é de 13mm 

(fig.1). Na encosta do Castelo de Mértola, foi encontrada uma peça similar à de Cacela Velha, que apresenta 84 

mm de altura e 60 mm de largura (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

Os recipientes utilizados para conter perfumes e unguentos pelas classes mais abastadas eram os de vidro. E este 

material era preferido pela cor, pelo brilho e além disso por motivos de higiene. O vidro garante a impermeabili-

dade e não deixa vestígios de sabor, como acontecia com os recipientes metálicos e alguns tipos de cerâmica.  

E em que fontes de baseiam os arqueólogos e historiadores para deduzirem que estes pequenos recipientes em 

cerâmica serviam para conter este tipo de líquidos? Este género de informação é retirado dos livros de higiene, 

dos tratados de agricultura, do livro sagrado “O Alcorão”, entre outras fontes. 

Miguel Cruz Hernández, historiador dedicado ao estudo do Al - Andalus (período de ocupação árabe no nosso 

território), menciona alguns dos perfumes preferidos dos andaluzes. Eram eles o âmbar e a essência de rosas. 

Utilizavam as três variedades do âmbar, o natural (`anbar), o cinzento (`abir) e o negro (nadd). Também eram uti-

lizadas as essências de limão, de violeta e de almíscar (al-misk).  

 Segundo Cherif Abderrahman Jah (presidente da Fundação de Cultura Islâmica) os andaluzes apreciavam muito o 

perfume e segundo uma crença comum, este tonificava o cérebro e os órgãos sensoriais. Os perfumes eram se-

leccionados segundo as estações do ano. No Inverno eram usados perfumes quentes, elaborados com almíscar e 

azeite de jasmim (fig.3). Na Primavera eram apropriados os perfumes de água de flor de laranjeira (fig.4), narcisos, 

jasmim, malvaísco (fig.5) e alfavaca (fig.6). No Verão perfumes de pó de musgo e sândalo (fig.7), e o de água de 

maçã. No Outono a água de rosas, ou de plantas aromáticas como a alfavaca e a erva-cidreira. Esta selecção mar-

cava as modas estéticas da elite andalusi. A água de laranjeira e de murta (fig.8) eram das mais utilizadas pelas clas-

ses populares, pelo seu baixo valor.  

Figura nº1 Figura nº2 
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Um espaço social onde os perfumes e os aromas tinham e continuam a ter uma conotação especial são as mes-

quitas. Para a reflexão espiritual e a aproximação à divindade, era preceito inundar a atmosfera com aromas de 

certa conotação religiosa de carácter universal, como o incenso, nas suas variantes amarela e branca, a mirra 

com a sua cor roxa cristalina, ambos procedentes da arábia. 

Aromas, cheiros e perfumes eram uma constante na vida quotidiana dos andaluzes. Estavam presentes no cuida-

do pessoal, de homens e mulheres, como se pode concluir pela grande quantidade de receitas com diversas apli-

cações estéticas, que aparecem nos tratados de higiene e medicina. A utilização destas aplicações cosméticas era 

realizada tanto em casa como nas dependências dos hammam (fig.9), os banhos árabes públicos. 

 

 

 

 

 

 

Estes banhos públicos eram frequentados pelos homens de manhã e as mulheres pela tarde e a entrada era gra-

tuita por se tratar de um serviço público. Eram feitas massagens corporais com óleos de amêndoas, rosas, nenú-

fares, jasmim e narcisos, junto com o óleo de maçã, para tonificar, relaxar e perfumar a pele das mulheres que 

acudiam com frequência aos hammam. 

Estes pequenos potes, como o encontrado em Cacela Velha serviriam para conter essências aromáticas, como 

foi referido de início, mas também para conter aplicações estéticas, azeites e óleos. 

Figura nº3 Figura nº4 

Figura nº6 
Figura nº7 

Figura nº5 

Figura nº8 

Figura nº9 


