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O que vai acontecer... 
 

 

EXPOSIÇÕES 

 

PÃOTRIMÓNIO / Breaditage 

Terras Dentro - Associação para o Desenvolvi-

mento Integrado  

Até 25 de Março  

CIIP Cacela, Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 

 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

A partir de 20 de Abril 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

OFICINAS  

 

Massa madre: A química do pão artesanal 

Com Luísa Teixeira 

CIIPC, Santa Rita 

Dia 18 de Março (domingo)  

Das 10h00 às 13h00 

Para público em geral 

Valor: 6 € - por pessoa, 10€ - adulto +criança 

 

Oficina de Páscoa 

Gravando a Natureza, oficina de gravura com matérias 

vegetais 

Com Cristina Serote e Júlia Teixeira 

CIIPC, Santa Rita 

Dia 4 de Abril (4ªfeira) 

Das 9h30 às 12h30 

Para crianças e jovens entre os 5 e os 15 anos 

Valor: 5 € por criança 

 

Vem criar um Maio 

CIIPC, Santa Rita  

Domingo, 15 de Abril, 15h00 às 18h00 

Público em geral 

Participação gratuita mas sujeita a inscrição prévia 

 

MERCADINHO DA PRIMAVERA 

Cacela Velha 

Domingo, dia 8 de Abril 

10h30 às 17h30 

 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE 

 INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

À descoberta da Mata de Santa Rita 

Com o engenheiro florestal Norberto Santos 

15 Abril (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita 

Valor: 3 € 

Passos Contados, mais passeios em 2018  
Em Abril começa a 12ªedicão do ciclo “Passos Contados”, passeios 

pedestres de interpretação da paisagem em Cacela e Vila Real de San-

to António. Sete passeios temáticos distribuídos entre Abril e Outu-

bro, propõem novas experiências de interpretação e descodificação 

das paisagens culturais, seus valores naturais e elementos patrimoniais, 

no sotavento algarvio. Uma forma diferente e estimulante de conhe-

cer melhor o nosso património, conversando com os orientadores 

dos percursos e numa relação próxima com a natureza. 

Este ano começamos a 15 de Abril com um passeio à desco-

berta da Mata de Santa Rita, orientado pelo engenheiro 

florestal Norberto Santos; a 12 de Maio voltamos a receber o 

naturopata João Beles que nos vai guiar num passeio em busca 

das plantas medicinais e demonstrar as suas aplicações na 

saúde numa oficina que se seguirá ao passeio; em Junho vamos 

rumar ao tema da pirataria e defesa da costa do Sotavento 

Algarvio com o historiador Fernando 

Pessanha.  

Aproveitando a nova campanha de esca-

vações arqueológicas que irá acontecer em Cacela Velha entre 

Junho e Julho, dedicamos o passeio de Julho aos muçulmanos e 

cristãos na Cacela medieval com as arqueólogas Cristina Gar-

cia e Maria João Valente e o antropólogo físico Hugo Cardoso, 

dia 14 de Julho, com início às 18h00; no final de Agosto, na noite 

de 25, vamos passear e ouvir contos e lendas da nossa tradi-

ção oral sobre a água com contadora Adelaide Fonseca; o pas-

seio de Setembro (dia 23), orientado pela arquitecta Marta San-

tos, debruça-se sobre a cal, a cor e os ornamentos nas platibandas 

algarvias. Esta edição dos Passos Contados encerra com um passeio so-

bre o ciclo da azeitona e do azeite, pas-

sando pela oliveira e o olival da nossa re-

gião, que termina com uma prova de azeites. 

Será dia 14 de Outubro e contará com a ori-

entadora engenheira hortofrutícola Ana Arsénio. Junte-se a 

nós e participe nos Passos Contados! 
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SANTA RITA 

   
Na edição nº 14 do Tomilho apresen-
tamos a programação para este ano do 

ciclo Passos Contados, passeios pedes-

tres de interpretação da paisagem em 
Cacela e Vila Real de Santo António.  

Passamos em revista as actividades 
realizadas nos primeiros 2 meses do 
ano: as oficinas do Bolo do Reino e da 

tecelagem de cordão em tear circular, 
as exposições sobre o património da 
Serra do Caldeirão e o pão 
(Pãotrimónio) e a actividade educativa 

que lhe esteve associada. Apresenta-
mos o projecto educativo do Jogo do 
Moinho, tema que desenvolvemos na 

rúbrica de história e arqueologia. E 
para os leitores que ficam com vontade 
de aprender o jogo, oferecemos o 

traçado do tabuleiro e as respectivas 
regras para que possam jogar em famí-

lia ou com amigos. 

Na rúbrica Objecto com História conta-
mos a história de uma mó manual, que 
pertence a Raquel Batista. 

A fotografia antiga escolhida para esta 
edição remete-nos para a história  de 
Rita Maria, mãe de António (Miguel) 
Afonso, recordada pelo seu filho e sua 

nora, Rogéria Pedro,  
A proximidade da Páscoa leva-nos a 
partilhar a receita de um prato associa-

do a esta época festiva, ensopado de 
borrego, de Henriqueta Batista, do 
restaurante Alpendre.  

Como passatempos, para além do jogo 
do Moinho,  propomos uma cruzadex 

alusiva à exposição sobre a valorização 

do património da Serra do Caldeirão e 
a descoberta de diferenças. 
Convidamos os leitores a participar em 
duas acções: na criação de um Maio e 

numa acção de solidariedade costuran-
do um vestido para crianças em situa-
ção de carência. 

Terminamos com a agenda cultural 
para os próximos dois meses. 
 

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

Aconteceu...  

 
Oficina de Reis 

Partindo de uma base simples de massa lêveda e aproveitando a ideia do tra-

dicional bolo-rei molda-se uma coroa de símbolos: tradições, ingredientes 

locais, calor físico e humano.  

Compreendendo as técnicas de base abre-se a possibilidade de adaptar a re-

ceita ao gosto e necessidades pessoais: mais ou menos doçura, mais este ou 

aquele ingrediente, com esta ou aquela forma.  

Em pleno Inverno, nesta oficina orientada por Luísa Teixeira, conjugou-se o 

calor humano dos participantes com os ingredientes da região, tais como 

amêndoas, figos e alfarrobas, sem excluir possibilidades mais longínquas, cele-

brando a jornada dos três reis do Oriente num tesouro gastronómico simples 

mas maravilhoso.  

Identidade Cultural da Serra do Caldeirão 

O CIIP Cacela /CMVRSA acolheu entre 12 de 

Janeiro e 14 de Fevereiro a exposição 

“Identidade Cultural da Serra do Caldei-

rão” que resulta de um levantamento das 

actividades económicas e do património local 

da Serra do Caldeirão levado a cabo pela  

Associação In Loco. 

O fio condutor da exposição é a rica e diver-

sificada Identidade Cultural “Serrenha” assen-

te nos saberes fazeres tradicionais na sua re-

lação com o território. Cada painel caracteri-

za: vivências quotidianas, arquitectura verná-

cula, materiais de construção tradicionais, 

agricultura, cozinha tradicional, entre outros. 

RECEITA BOLO DO REINO 

Para 1 kg de farinha misturar 2 

chávenas de farinha de trigo 

integral com 1 chávena e meia 

de água morna e diluir na mistu-

ra 1 chávena de massa-madre 

ou uma saqueta (+/- 6g) de fer-

mento de padeiro. Polvilhar 

com farinha, cobrir com um 

paninho e deixar levedar num 

sítio morno até apresentar bor-

bulhas. 

Misturar 2 ovos com 1 chávena 

de açúcar (ou mais, conforme o 

gosto), 1 colher de sopa de sal, 

3 colheres de sopa de alfarroba, 

meia chávena de azeite, meia 

chávena de aguardente de figo 

(se possível aromatizada com 

laranja ou tangerina) e raspa de 

1 laranja. Acrescentar a mistura 

prévia de fermento, misturar e 

juntar tanta farinha quanto ne-

cessário para obter uma massa 

moldável. Amassar um pouco, 

polvilhar com farinha e deixar a 

levedar, tapada com um pano, 

num sítio morno.  

Quando apresentar rachinhas à 

superfície juntar frutos secos a 

gosto (figos, amêndoas, nozes 

etc.) e casca de laranja em pe-

dacinhos pequenos. Misturar 

bem e moldar os bolos a gosto. 

Colocar num tabuleiro forrado 

com papel vegetal, pincelar com 

ovo e decorar com montinhos 

de açúcar e mais frutos/ cascas 

de laranja. Levar ao forno já 

quente (cerca de 180°C no 

eléctrico ou no máximo do for-

no a gás). Cozer até se apresen-

tar douradinho. 

 

Vamos voltar a recriar os Maios! 

Os Maios estão de volta a Santa Rita nos próximos dias 1 e 2 de Maio. Na continuidade do que foi feito o ano passa-

do, apelamos à vossa participação e envolvimento nesta iniciativa que se pretende que tenha tanto ou mais sucesso. 

Este ano o tema de fundo são as quadras populares com temáticas diversas. Para tal vamos aproveitar os Maios já 

existentes adaptando-os aos poemas escolhidos e vamos fazer novos Maios.  

A sua participação pode assumir várias formas. Se: 

 Tiver uma quadra que pretenda representar com Maios, 

 Quiser fazer um Maio, 

 Tiver roupas que já não utilize e que possam vestir os nossos Maios, 

 Tiver jornais e revistas para encher os Maios, 

Venha ter connosco à antiga Escola de Santa Rita!  

Este ano, vamos ter outras actividades associadas aos Maios: Mercadinho de artesanato/produtos alimentares, con-

curso de fotografia, jogos tradicionais e animação. Se tiver ideias ou quiser colaborar na organização deste dia, venha 

visitar-nos!   

Vestidos solidários 

O CIIPC e a ADRIP vão este ano aderir à campanha de angariação de vestidos 

para meninas de países com dificuldades que foi lançada pela organização sem 

fins lucrativos “Dress a Girl Around the World”, uma ONG americana que co-

meçou a trabalhar em Portugal em 2016. O objectivo desta ONG é fazer vesti-

dos para doar a meninas em países carentes, levando-lhes assim um pouco mais 

de dignidade, protecção e esperança. 

Como pode participar: 

 Realizando um vestido de menina em tecido de algodão  (temos moldes para servir de base) 

 Doando: tecido de algodão (que não seja muito fino, muito claro nem muito escuro, de preferência com cores 

alegres, que não seja transparente), elástico - de preferência de 8 a 10 mm e linha - de algodão ou poliéster  

Receberemos todas as doações até dia 8 de Abril, dia do Mercadinho da Primavera, onde apresentaremos os vesti-

dos e material doado, num bonito estendal que se pretende alegre e colorido. Depois da recolha, enviaremos os 

vestidos e material doado, a esta ONG que se encarregará de distribui-los pelas crianças mais carentes dos países 

com que trabalham (São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Madagáscar, Quénia, Senegal, entre 

outros).  Participe nesta causa costurando um vestido de menina ou doando material de costura. Para mais informa-

ções venha ao CIIPC ou consulte o site http://dressagirlpt.blogspot.pt/p/portfo.html. 
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Vai acontecer... 
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Passatempo 

Património da Serra do Caldeirão - Cruzadex 

1. Instrumento agrícola composto por um cabo de 

madeira e 2 ou 3 dentes. 

2. Objecto que serve para separar o farelo da fari-

nha. 

3. Aldeia da freguesia de Cachopo. 

4. Actividade agrícola de eliminar as ervas nocivas às 

sementeiras. 

5. Mistura de barro e talisco de xisto que serve para 

a construção de paredes resistentes à chuva 

6. Processo de lavrar a terra. 

7. Barro amassado com areia ou palha cortada, mol-

dado em forma de tijolo e seco ao sol.  

8. Recipiente que serve, entre outras coisas, para 

amassar o pão e deixar levedar. 

9. Construção circular para armazenar cereais. 

10. Processo de tratamento do cereal em que este é 

pisado pelos animais que giram em torno da eira. 

11. Terreno circular liso e duro ou lajeado, onde se desgranam e secam os cereais.  

12. Actividade agrícola relativa à colheita dos cereais. 

13. Acção de estender/esticar a massa do pão.  
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

 

 

Exposição Pãotrimónio 

Da cultura mediterrânica faz parte a tríade pão, azeite e vinho.  Esta exposição, inaugurada dia 17 de Feve-

reiro, promove e celebra o Pão. Pela sua história, pelo bem que nos faz, pela beleza das paisagens e gente 

que evoca, pelas pessoas que ainda o fazem, é um património fundamental para todos nós! 

No dia da sua inauguração, aproveitámos o momento para conversar sobre este alimento, com a presença 

do responsável pelos conteúdos da exposição, Fernando Moital, e de conhecedoras das artes de amassar e 

cozer o pão, na nossa região, como Nélia Pedro e Luísa Teixeira. Depois da conversa, foi tempo de passar à 

prova de pães de diferentes origens acompanhandos com azeite, mel e ervas aromáticas. 

A exposição, com textos em português e inglês, foi promovida pela Terras Dentro - Associação para o De-

senvolvimento Integrado e copromovida pelo Turismo do Alentejo, E.R.T., ao abrigo do Projecto Qualifica-

ção do Pão Alentejano, ação de sensibilização aos consumidores sobre a temática do pão no âmbito do 

Alentejo – 2020. O CIIP Cacela enriqueceu-a com artefactos de Santa Rita, pertencentes a Raquel Batista, 

Maria José Gil Regato e Maria da Conceição Afonso, a quem muito agradecemos a colaboração. 

No âmbito da exposição Pãotrimónio, realizou-se no 

dia 19 Fevereiro uma actividade educativa com uma 

turma do 1º ano da Escola Básica Manuel Cabanas 

(Vila Nova de Cacela). Á actividade “Todo o pão em 

10 metros de história” dinamizada por Fernando 

Moittal, responsável pelos conteúdos da exposição, 

seguiu-se uma visita à Padaria “A Camponesa”, onde 

as crianças puderam aprender mais sobre o fabrico 

do pão e experimentar a arte de amassar. 

“Todo o pão em 10 metros de história” 
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Oficina Tecer cordão em tear circular 

O tear de pregos circular tem como inspiração um antigo brinquedo de crianças, 

usado por muitos, e feito a partir dos antigos carros de linha, em madeira, que 

caíram em desuso. O carrinho de linha, de forma tubular, só precisava de quatro 

ou mais pregos e com um pouco de lã, trabalhava, em jeito de brincadeira, a mo-

tricidade fina e concentração dos miúdos e graúdos. O resultado é um cordão 

que pode ser usado das diversas formas (produção de tapetes, pegas, bases para 

as panelas quentes, mas também de peças decorativas, acessórios e bijuteria). 

 Esta oficina, orientada por Liliana e Cristina, artesãs da Tecelã, iniciou-se com 

uma conversa sobre o ciclo da lã e os benefícios da tecelagem na saúde e educa-

ção, partilhando conhecimentos herdados das gerações mais antigas. 

 Depois, os participantes aprenderam a tecer no seu próprio tear circular, feito 

com madeira de origem local, com 4 pregos a partir dos quais se tece o fio da lã. 

No final, os participantes levaram para casa o seu tear para continuarem a prati-

car esta arte de tecer cordão.  

 

Projecto Educativo - Jogo do Moinho 

O grupo de Educação da Rede de Museus do Algarve (RMA-EDU) a que o CIIPC 

pertence, está a desenvolver um projecto educativo sobre o Jogo do Moinho. 

Trata-se de um jogo de tabuleiro de grande popularidade durante o período islâ-

mico na Península Ibérica, sendo muitos Museus do Algarve (com destaque para 

Alcoutim e Loulé) detentores de valioso espólio arqueológico que o atesta 

(tabuleiros e peças). 

Duas turmas do 1º e 2º ciclo do agrupamento de escolas de Vila Nova de Cacela 

aderiram ao projecto e vão representar o concelho de Vila Real de Santo Antó-

nio no encontro final onde irão disputar o jogo com escolas de outros concelhos.  

Numa primeira fase, o CIIPC está a trabalhar com estas duas turmas, apresentan-

do-lhes o enquadramento histórico do jogo do moinho, suas regras e construin-

do em sala de aula o jogo e as suas peças para que possam praticar.  

No dia 23 de Fevereiro, os alunos da turma do 3ª e 4ºanos da professora Carina, 

construíram os seus próprios tabuleiros e aprenderam as regras do jogo, prati-

cando o jogo entre todos. 

Oficina Tecer  cordão em tear circular 

Oficina do Jogo do Moinho,  

EB1 Manuel Cabanas 
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Memórias e saberes 

Receita 
Ensopado de borrego, receita de Henriqueta Batista 

Ingredientes:    

 Borrego 

 Vinho tinto 

 Alho  

 Cebola  

 Polpa de tomate 

 Tomate 

 Pimento 

 Louro 

 Salsa 

 Azeite 

 Pão 

 Batatinhas 

 Ervilhas 

 Cenoura 

Manjares da Páscoa: o borrego e o cabrito 

Passada a Quaresma, é tempo de celebrar a chegada da Primavera e com ela a regeneração da natureza e da vida. 

Toda a alimentação associada a este novo período, ilustra a vontade de celebrar esta renovação: na doçaria predo-

minam os doces com ovos e amêndoas (que, como já referimos no Tomilho 8, simbolizam este renascimento e a 

fecundidade) e nos pratos de carne o borrego e o cabrito ganham destaque. Estes animais simbolizam “uma manifes-

tação sagrada da Primavera constante em todas as civilizações mediterrânicas. Ele (o cordeiro) encarna o triunfo da renova-

ção, da vitória da vida sobre a morte. Vítima propiciatória, representa aquilo que é necessário sacrificar para garantir a sal-

vação”.   (Rosário Caeiro, “O trabalho e a festa: de S.Miguel a São Miguel” in Coruche , O céu, a terra e os ho-

mens.) 

Existem uma variedade de pratos de borrego e cabrito que as famílias tradicionalmente consomem por altura da 

Páscoa. Neste tomilho, apresentamos o Ensopado de Borrego, receita de Henriqueta Batista e que pode ser apreci-

ada no Restaurante Alpendre. 

Preparação: 

 Temperar a carne de véspera com sal, vinho tinto, cebola e alho picado e em 

pó, louro, tomate, pimento, polpa de tomate e salsa. 

 No dia, refogar em azeite a carne no tempero feito, durante cerca de 20 minu-

tos. 

 Juntar um pouco de água ao refogado e as ervilhas e cenouras cortadinhas. 

 Quando a carne estiver quase cozinhada, juntar as batatinhas e deixá-las cozer. 

 À parte, fritar fatias de pão. 

 Na altura de servir, colocar o pão frito no fundo da travessa e colocar por ci-

ma a carne e todo o preparado. 

Bom apetite! 
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Memórias e saberes 

Rita Maria nasceu no inicio do Século XX, algures entre 1900 e 

1908, na Ribeira da Gafa, onde viveu com os seus pais e 5 ir-

mãos (3 irmãos e 2 irmãs) até conhecer Manuel Miguel, da zona 

de Corte António Martins, com quem se casou. Ter-se-ão pro-

vavelmente conhecido num baile daquela zona serrana, onde 

ficaram a viver após o casamento.  

Nunca foi à escola, pois naquela altura as crianças da serra co-

meçavam a trabalhar muito novas na agricultura, contribuindo 

todos para o magro rendimento familiar.   

António Afonso, seu filho mais novo, e Rogéria Pedro, sua nora, 

recordam que em épocas de grande miséria, as pessoas da serra 

viviam melhor do que as do barrocal ou litoral pois tinham al-

gum terreno onde cultivar a sua horta, o seu cereal e tinham 

sempre alguns animais de suporte à economia familiar. Mesmo 

assim, era frequente os homens rumarem ao Alentejo por altura 

da ceifa e aí trabalhavam durante toda a época agricola para tra-

zer mais uns tostões para casa. 

Rita Maria sempre ceifou e realizou outros trabalhos agrícolas, primeiro em terras de outros proprietários e depois, 

já casada nos seus próprios terrenos ou noutros que lhes eram emprestados para semear.  

Teve 3 filhos homens entre os 20 e os 30 anos (a diferença de idade do filho mais velho e do mais novo era de 9 

anos).  Lembra Rogéria Pedro, que naquele tempo, logo a seguir ao parto, as mulheres iam trabalhar. “(Trabalhava-

se) com os filhos atrás, dando-lhes de mamar. Punham-nos numa alcofinha, atrás de uns quantos molhos de 

trigo ou aveia e quando chegava a hora davam-lhes de mamar. E foi assim que os filhos foram criados no 

meio da serra. Foi a vida dela e das outras pessoas. Acabavam de ter a criança e passado um dia ou dois iam 

logo a ceifar.” 

Depois de casar, António Afonso, o filho mais novo, continuou a viver com os seus pais, Rita Maria e Manuel Miguel. 

Rogéria Pedro, a sua mulher, foi-se afeiçoando à sogra e aos poucos foram criando os laços de uma forte amizade.  

Em meados dos anos 60, vieram viver para Santa Rita, já com as duas filhas mais velhas do casal. Rita Maria deixou 

nessa altura as actividades agrícolas para passar a tomar conta dos netos, criando ao todo 5 crianças, 3 raparigas e 2 

rapazes, e tornando-se um apoio fundamental para o jovem casal. 

Rita Maria conhecia como ninguém a arte das benzeduras: benzia os destorcidos, o quebranto, o baço e a constipa-

ção. Benzia toda a família mas também quem a procurava de fora para tratar os seus males. 

Como recordação, Rogéria Pedro lembra a benzedura do destorcido: 

“ Coso,  carne quebrada nervo torto.  Melhor cose a Virgem que eu coso, que a virgem cose pela carne e eu 

coso pelo osso. Carne quebrada volta a soldar nervo volta o seu lugar. Enquanto o padre veste e se reveste 

no seu altar assim as linhas destorcidas voltam ao seu lugar. Por louvor de Deus e da Virgem Maria, um Pai 

Nosso e uma Ave-maria”. E assim se curavam os males dos destorcidos.  

Rita Maria, apontamentos de uma história de vida 
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Arqueologia  

A história dos jogos é tão antiga como a do Homem. Representam uma manifestação da vida social dos povos, através 

do lúdico. São portanto património cultural de toda a humanidade que foram acompanhando a sua evolução e adap-

tando-se às transformações sociais que foram acontecendo. De acordo com o historiador John Hizinga, “O jogo puro 

e autêntico é uma das principais bases da civilização” (Homo Ludens, John Hizinga). 

Muitos dos jogos que conhecemos hoje são universais e têm persistido ao longo do tempo, podendo, no entanto, 

existir várias variantes de um mesmo jogo, resultado de adaptações a cada sociedade, à sua  história, cultura, religião e 

identidade. 

Os primeiros registos arqueológicos de jogos reportam há cerca de 5000 anos atrás e estão ligados às civilizações do 

Médio Oriente, antiga Mesopotâmia  e Egipto antigo. Existem também referências arqueológicas ligadas às civilizações 

gregas e romanas (gravações do tabuleiro).  Como exemplo, podemos referir testemunhos de jogos  encontrados no 

Templo de Kurna (Egípcio), no Templo de Acrópole (Grécia), num Sepulcro da Idade do Bronze (Irlanda), num barco 

de vikings (Noruega), entre outros. 

Na Península Ibérica, encontraram-se vários registos e vestígios arqueológicos de jogos de tabuleiro que remontam ao 

período islâmico, época em que estes jogos mais se difundiram e ganharam popularidade neste território. 

O Livro dos Jogos, de Afonso X de Castela (1238) ( Figura 1), é uma obra de referência 

nesta matéria e dá-nos a conhecer a importância que os jogos tinham nessa altura e os 

jogos que se jogavam, nomeadamente o jogo do Moinho,  a que damos destaque neste 

Tomilho . 

Em Portugal foram encontrados vários tabuleiros deste e de outros jogos, gravados em 

lajes de xisto, blocos de granito, mármore, cerâmica, entre outros, e peças de jogo em 

cerâmica, pedra ou osso. Encontraram-se registos principalmente em espaço exterior, na 

rua, por excelência o espaço de convívio, mas também em igrejas (escadas de acesso e 

espaço envolvente) e castelos. Vejamos alguns exemplos: 

A figura nº2 apresenta o tabuleiro do jogo do Moinho encontrado no Castelo Velho de 

Alcoutim. Desenhado em pedra de xisto, este tabuleiro reporta-se ao período islâmico.   

A figura nº3 representa várias peças de jogos de tabuleiros 

que foram encontradas nas escavações arqueológicas do 

Poço Antigo e Largo da Fortaleza, em Cacela Velha e que 

são também do período islâmico. 

Apresentamos ainda outro exemplo de um traçado do jogo do moinho encontrado na 

parte superior da tampa da Anta de Pendilhe, em Sever do Vouga, devendo ser esta gra-

vação posterior a este monumento, eventualmente do período medieval. 

Estes são alguns dos muitos exemplos que nos mostram a permanência dos jogos de tabu-

leiro em vários períodos da história e da sua importância para o bem estar do homem. Co-

mo diria Afonso X no seu livro já citado “Deus quis que os homens se divertissem com muitos 

e muitos jogos, pois eles trazem conforto e dissipam as preocupações.” 

 

Jogos de tabuleiro 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 
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Jogo do Moinho 

Regras do Jogo: 

Material: Tabuleiro e 18 peças, 9 para cada jogador. (Para as peças sugere-se por exemplo pedrinhas, pedaços de 

rolha de cortiça ou conchas.) 

Objectivo: Reduzir as peças do adversário a duas ou bloquear todos os movimentos das peças do adversário. Para 

remover uma peça do adversário, o jogador tem que procurar fazer moinho, ou seja, posicionar 3 peças em linha.  

Desenvolvimento: Com o tabuleiro vazio, cada jogador, de  forma alternada, vai colocando as suas 9 peças numa 

das 24 casas existentes (todos os vértices do tabuleiro) até que as 18 peças se encontrem colocadas. As peças mo-

vem-se nas linhas definidas em tabuleiro e em cada jogada uma das peças avança para uma casa (vértice) contígua 

que esteja vazia com o objectivo de fazer moinho É permitido desfazer e refazer o moinho desde que se realize o 

movimento de 2 das 3 peças que o constituem Quando restarem apenas 3 peças a um jogador, estas podem ser 

jogadas para qualquer casa, ou seja, deixa de haver a obrigação de se moverem pelas linhas. O jogo termina quando 

um dos jogadores, o vencedor, conseguir retirar 7 peças ao seu adversário ou bloquear o seu jogo. 

P Á G I N A  7  
Objectos com História 

Mó manual  
FUNÇÃO PRINCIPAL:  

Serve para moer o milho para ser utilizado tanto nas as papas de milho, 

moagem mais fina, como para alimento dos pintos (moagem mais gros-

sa). 

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO:  

A mó manual é constituída por conjunto de duas pedras calcárias circu-

lares sobrepostas, com um orifício (olho) aberto no centro de cada 

uma, onde se coloca o cereal que se quer moer. 

 A mó andadeira é a pedra de moer,  a que realiza a moenda do cereal quando trabalha contra a mão de mó. 

Apresenta, junto à beira, um orifício circular onde se introduz um cilindro de madeira, que acciona a rotação 

desta mó. A mão de mó, também designada de base,  é uma mó  estacionária (não se move). 

Cada uma das mós tem um diâmetro de 36 cm e uma altura de 7,5 cm. 

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Esta mó manual pertencia a Rita dos Santos, mãe de Raquel Batista (naturais de Santa Rita). No entanto, desco-

nhece-se a sua idade e proveniência. Sabe-se que as mós manuais 

eram feitas por canteiros, artesãos que trabalham a pedra calcária, e 

que provinham sobretudo de zonas onde existem pedreiras. 

Raquel Batista recorda-se desde sempre ver esta mó na cozinha, que 

a mãe usava com frequência para moer o milho para dar aos pintos. 

Enquanto as galinhas e galos comiam o milho inteiro, os pintos ne-

cessitavam que o milho fosse moído.  

Com menos frequência, a mó era também usada para moer o milho 

para as papas ou xerém. Isto porque era um prato que Rita dos Santos não apreciava e portanto só ocasional-

mente o fazia. Para realizar este prato, o milho era submetido a uma moagem mais fina.  

Segundo Ataíde de Oliveira, em certas zonas do país como no barlavento algarvio, as mós faziam parte do dote 

de casamento tal era a sua importância no quotidiano das famílias. (Ataíde de Oliveira, Monografia de Alvor, 

1907)  

O milho era comprado nos mercados mensais em Cacela ou ia-se comprar directamente ao produtor pois havia 

várias pessoas em Santa Rita que cultivavam milho. 

A mó deixou de ter uso desde que se começou a comprar farinha de milho e desde que deixaram de criar pin-

tos, há mais de 10 anos.  

Hoje em dia, a mó é um objecto decorativo encontrando-se neste momen-

to com uma função museológica, integrada na exposição Pãotrimónio. Re-

centemente fez uma viagem à escola EB1 de Vila Nova de Cacela onde foi 

usada numa acção educativa sobre a história do pão. Fez um sucesso junto 

das crianças que a  quiseram experimentar.     

 


