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O que vai acontecer...  

EXPOSIÇÕES 

 
PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

Inauguração: 19 de Maio, às 18h00 
CIIPC,  Santa Rita 

Horário 
De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 
 

OFICINAS  (Sujeitas a inscrição prévia) 
 

EMPREITA COM PALMA. Como fazer uma  
alcofinha 

Com a artesã Ana Maria Afonso 
CIIPC,  Santa Rita 

19 de Maio (Sábado), das 15h00 às 18h00 
Público em geral 

Valor: 6 € - adulto, 10 € - adulto + criança.  
 

Oficina de Verão  
Teatro de sombras a partir de lendas de mouras encantadas  

CIIPC,  Santa Rita 
27 de Junho (Quarta-feira), das 9h30 às 12h30 

Crianças e jovens dos 6 aos 14 anos 
Gratuito 

 
PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE 

 INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM  
(sujeito a inscrição prévia) 
 

Em busca das plantas medicinais e as suas aplicações na saúde 
Passeio na natureza + oficina de plantas medicinais  

Com o naturopata João Beles 
12 Maio (Sábado) 

Ponto de encontro: 15h00 em Santa Rita 

Valor: 3 € (passeio) + 2 € (oficina) 
 

Pirataria e defesa da costa no sotavento algarvio 
Com o historiador Fernando Pessanha 

10 Junho (Domingo) 
Ponto de encontro: 9h30 em Cacela Velha 

Valor: 3 € 
 

MERCADINHOS 
 

Mercado de Trocas 
Mercado sem dinheiro 

Cacela Velha  
20 de Maio (Domingo)  

Das 15h00 às 18h30 
Banco Voluntariado VRSA, CIIPC e ADRIP 
 

Mercadinho de Verão  
Cacela Velha 

30 de Junho (Sábado)  
Das 17h00 às 23h00 

 
ACÇÃO DE LIMPEZA DA RIA  FORMOSA 

Cacela Velha 
20 de Maio (Domingo) 

9h30 
Organização: ADRIP 

Provérbios  

Em casa vazia, Maio depressa se avia. 

Maio pardo faz ano farto. 

Maio, já os ovos estão em raio. 

O Maio me molha, o Maio me enxuga. 

Fraco é o Maio se o boi não bebe na 

pegada. 

Maio pardo e Junho claro podem mais 

que os bois e o carro. 

O sol de Junho amadura tudo. 

Chuva junhal: fome geral. 

Enxame de Junho nem que seja como 

punho. 

Feno, alto ou minguado, em Junho é sa-

grado. 

Em Junho abafadiço, fica a abelha no 

cortiço. 

Profissões antigas de Cacela em exposição no CIIPC  
No Algarve é ainda possível encontrar profissões que revelam uma pro-

funda ligação ao território. No mar e na ria, pescadores com os seus 

barcos tradicionais e mariscadores apanhando bivalves, nos campos do 

barrocal e da serra, agricultores a trabalhar a terra e pastores com as 

suas cabras, mestres caleiros junto a antigos fornos de cal em 

zonas de calcário e, dispersos nos montes e aldeias, barbeiros, 

merceeiras, costureiras, empalhadores e cesteiros. São detento-

res de memórias e de antigos saberes-fazeres que conjugam um 

conhecimento profundo do meio natural, matérias e recursos 

disponíveis, dos ciclos astrais (influenciando sementeiras, colhei-

tas, idas ao mar) com as necessidades dos seus habitantes. 

A maior parte começou cedo nas lides do trabalho, amanhando 

a terra, guardando cabras, aprendendo um ofício, com pouco 

mais do que uma mão cheia de anos. Grande parte seguindo 

profissões que já eram dos pais ou avós, outros entrando como 

aprendizes ao serviço de mestres, como os barbeiros. 

Se umas são profissões a tempo inteiro, como pastores, merce-

eiras, pescadores, barbeiros, costureiras, outras podem ser actividades comple-

mentares, como o empalhamento, a cestaria, a empreita, ou a arte do endireita, 

exercidas nos momentos ou períodos de pausa dos trabalhos no campo. 

Hoje grande parte destas profissões encontra-se ameaçada. São vários os facto-

res: a modernização tecnológica, alterações nos padrões de consumo, mudanças 

nos mecanismos de transmissão do saberes,… Os detentores destes saberes-

fazeres são já pessoas de idade avançada e raramente conseguiram transmitir os 

seus conhecimentos às gerações mais novas. 

Percursos de vida, heranças antigas, saberes, gestos e matérias que, em Cacela, 

se registam para conhecer e lembrar na nova exposição do CIIPC, na antiga es-

cola primária de Santa Rita, que será inaugurada dia 19 de Maio pelas 18h00 e 

que poderá ser visitada nos próximos meses. Venha conhecer os saberes-fazeres 

e histórias de vida do barbeiro, costureira, merceeira, caleiro, pescador e calafa-

te, mariscador, cesteiro, empalhador, pastor e agricultor. 
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SANTA RITA 

   

Nota de edição: 

Dedicamos esta 15ºedição 

do Tomilho às profissões 

antigas de Cacela que vão 

estar em exposição nos pró-

ximos meses no CIIP Cace-

la, na antiga escola de Santa 

Rita. 

Nesta edição damos desta-

que às actividades da pesca 

artesanal e à mariscagem nas 

rúbricas de Arqueologia e 

História, Objecto com História, 

Memórias e Saberes, incluin-

do uma receita de caldeirada 

partilhada pelo mestre Má-

rio Matos. 

Para além do tema das pro-

fissões antigas, passamos em 

revista as actividades que o 

CIIP Cacela desenvolveu nos 

últimos dois meses (passeio, 

oficinas, actividades educati-

vas, mercadinho e os Maios) 

e divulgamos as actividades 

que iremos desenvolver no 

mês de Maio e Junho, com 

destaque para o Mercado 

das Trocas e as oficinas das 

férias de Verão. 

 

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

Aconteceu...  

 

Oficina Massa-madre 

O pão é um dos alimentos mais queridos e o seu processo de fabrico é 

de uma simplicidade misteriosa. Compreender as suas partes, a vida 

que leveda a massa e as possibilidades de enriquecê-lo com inúmeros 

ingredientes locais foram os desafios desta oficina realizada na manhã 

de 18 de Março, orientada por Luísa Teixeira.  

Depois de amassar e tender os pães, os participantes levaram-nos até à 

aldeia de Santa Rita para aí serem cozidos num forno tradicional.  O 

forno foi preparado por João Sol, a quem muito agradecemos, que de-

pois orientou e tratou de o alimentar durante todo o processo de co-

zedura, enquanto partilhava seus saberes na arte de cozer o pão. Du-

rante o período de cozedura dos pães, houve tempo para  relembrar a 

tradição oral, a partir de um  jogo de provérbios e adivinhas à volta do 

tema do pão e de outros temas ligados à Natureza.  

No final, cada participante levou consigo o pão que amassou e uma bola 

de massa-madre, de que cuidará, e a partir da qual fará levedar futuros 

pães. 

Visita da ASMAL à exposição “ Pãotrimónio”  

e oficina de pintura de ovos 
 

Foi com muito gosto que voltámos 

a receber a visita dos nossos ami-

gos da ASMAL, desta fez para visi-

tar a exposição do Pãotrimónio e 

realizar uma oficina de pintura e 

tingimento de ovos da Páscoa, uma 

tradição muito antiga ligada  à cele-

bração do nascimento da natureza 

que se assinala nesta data festiva. 

Para a decoração dos ovos, fomos apanhar ervas e flores ao campo. Os 

materiais vegetais recolhidos foram colados aos ovos que posterior-

mente se mergulharam numa cor para o seu tingimento. Outros ovos 

foram pintados ao gosto de cada artista. 

 

Mercado de Trocas  

Dia 20 de Maio a vila de Cacela Velha receber o 14º Mercado de Trocas, evento 

que o Banco de Voluntariado de Vila Real de Santo António realiza desde 2011.  

Neste mercado, a aquisição de bens, serviços, saberes é feita por troca directa 

sem recorrer a qualquer moeda, ou seja, não existe dinheiro. 

Para se inscrever, contacte-nos por telefone, email ou presencialmente. Pode 

participar com uma bancada ou visitar o mercado com os seus produtos e/ou 

serviços a fim de estabelecer uma troca directa com os outros participantes/

visitantes. 

O mercado decorrerá entre as 15h00 e as 18h30. Contamos consigo! Venha 

participar! 

 

Oficinas de Verão no CIIPC 

Para as férias de Verão escolares, o CIIPC volta a oferecer 4 oficinas destinadas ao público mais jovem, 

dos 6 aos 14 anos, com uma vertente lúdica mas também educativa. Entre 27 de Junho e 18 de Julho, 

sempre às quartas-feiras, das 9h30 às 12h30, iremos desenvolver um tema diferente ligado ao nosso pa-

trimónio. As oficinas são gratuitas mediante inscrição prévia. Aqui fica o programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscreva os seus filhos ou netos nas nossas oficinas criativas! 
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Vai acontecer... 

Teatro de sombras 

a partir de lendas de 

mouras encantadas  

27 de Junho  

Arqueologia 4 de Julho 

“Objecto-mistério” a 

partir de profissões 

antigas 
18 de Julho  

Cria o teu amuleto 

11 de Julho  
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Passatempos 

Sopa de letras  

Descubra 10 profissões antigas de Cacela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe este casal de Maios e descubra as diferenças...são 7! 
 

 

A P A S T I C A L G U E 

M E R C E E I R A Z M A 

A S B A R O T S A P C O 

R C I E S R C F A F G O 

I A G R I C U L T O R R 

S D B A R C H F C O S I 

C O O I T A Z N M D P E 

A R S R D C E S T Z V L 

D A C O S T U R E I R A 

O B R F C A L U E I R C 

R I X O R I E T S E C S 

A B A R B E I R O R I A 

 Agricultor 

 Barbeiro 

 Caleiro 

 Cesteiro 

 Costureira 

 Empalhador 

 Mariscador 

 Merceeira 

 Pastor 

Soluções  do passatempo cruzadex do  Tomilho  nº14 

1.  Forquilha, 2.  Peneira, 3. Mealha, 4.  Monda, 5. Taipa, 6. Lavoura, 7. Adobe, 8. Alguidar, 9. Palheiro, 10. Debu-

lha, 11. Eira, 12. Ceifa, 13. Tender. 

Mercadinho da Primavera em Cacela velha 
Mais um maravilhoso mercadinho decorreu em Cacela Velha no passado dia 8 

de Abril para celebrar a Primavera. Apesar do tempo instável que se fez sen-

tir, esta vila recebeu muitos visitantes e mais de uma centena de artesãos e 

produtores alimentares que aí expuseram uma grande variedade de produtos. 

O mercadinho contou também com uma área de produtos em 2ª mão e ve-

lharias e com espaço de petiscos onde os visitantes puderam degustar várias iguarias. 

A música ambiente foi uma selecção do DJ Yacobian e da parte da tarde houve Biodanza com a fa-

cilitadora Roelinde Mans. 

 Neste mercadinho foram expostos, num estendal, vestidos feitos à mão por pessoas que aderiram 

à campanha de angariação de vestidos para meninas de países carenciados lançada pela ONG Dress 

a Girl Around the World - Portugal. A todos os participantes desta campanha dirigimos um especi-

al agradecimento! Os vestidos serão enviados para esta ONG em meados de Junho que os fará 

chegar a quem mais pre-

cisa. Se ainda desejar 

participar, contacte-nos. 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 
Oficina de Páscoa “Gravando a Natureza” 

No dia 4 de Abril, durante as férias escolares da Páscoa, o CIIPC dinami-

zou mais uma oficina para crianças e jovens. Nesta oficina de Páscoa, as-

sinalámos o início da Primavera e a renovação da natureza, criando lindas 

gravuras com materiais vegetais que colhemos na envolvente da aldeia de 

Santa Rita. Para nos ajudar nesta arte tivemos as Professoras Cristina 

Serote e Júlia Peralta, a quem muito agradecemos.  

A oficina iniciou-se com um passeio ao campo, onde os pequenos participantes apreciaram a natureza 

e colheram plantas e flores. Posteriormente fizeram uma composição com os materiais vegetais reco-

lhidos em cartão que depois levou cores e foi prensado para um papel.  

O resultado final foram belas gravuras que as crianças e jovens levaram para casa. 
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Passos Contados na Mata de Santa Rita  

Dia 15 de Abril, os “Passos Contados”, passeios pedestres de interpretação 

da paisagem iniciaram com o percurso À descoberta da mata de Santa Rita, 

orientado pelo Engenheiro florestal Norberto Santos, do Instituto de Conser-

vação da Natureza e Florestas. 

Neste passeio, ficámos a conhecer a história do perímetro Florestal da Con-

ceição de Tavira, sua importância para os habitantes da zona e seus valores 

naturais.   

Os terrenos que hoje o constituem (com uma área de 449,791 ha) são terre-

nos baldios municipais, que em tempos asseguravam o direito ao pastoreio e 

uso dos matos por parte das populações vizinhas. Esta área foi em 1916 sub-

metida a Regime Florestal Parcial, tendo sido também nessa altura aprovado o 

primeiro plano de arborização, à base de espécies de rápido crescimento, dife-

rentes eucaliptos e a acácia. No extremo NE do Perímetro Florestal em área 

de pinhal manso vedada, com uma área de cerca de 40 ha, foi estabelecida 

uma área destinada a actividades ao ar livre em espaço florestal. Esta área tem 

sido, desde há muitos anos, lugar de encontro e convívio das populações pró-

ximas que aí se juntam regularmente, em particular no Dia de Santa Maria (2 

de Fevereiro) para apanhar as mimosas em flor, e no dia 1 de Maio para os 

tradicionais piqueniques em família. 

Jogo de pista de provérbios e adivinhas 
O CIIP Cacela /CMVRSA assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sí-

tios (18 de Abril), este ano com o tema "Património Cultural: de geração 

para geração", dinamizando o "Jogo de adivinhas e provérbios entre gerações" 

nas escolas de Vila Nova de Cacela.  

Esta actividade envolveu 2 turmas da EB1 Manuel Cabanas (1º ciclo) e 2 turmas 

da EB 2,3 Infante D. Fernando (2º ciclo) e pretendeu estimular a transmissão do 

património oral entre gerações. Neste sentido, convidaram-se os avós das cri-

anças a participarem no jogo onde, organizados em equipas mistas,  procura-

ram dar resposta a diversos desafios, envolvendo provérbios e adivinhas da 

nossa tradição oral (relacionados com temas como: corpo humano, objectos, 

fauna e flora, alimentação, etc.). 

Com este jogo vamos ao encontro dos objectivos do tema do DIMS para este 

ano: estimular a transferência intergeracional de conhecimentos e reforçar a 

partilha de informação, sensibilizando os mais novos, aprendendo com os mais 

velhos, impulsionando a comunicação entre gerações, para conhecer mais, pre-

servar melhor e cimentar a importância da cultura e do património enquanto 

elementos aglutinadores das comunidades. Um dia marcado pelos afectos e 

troca de saberes entre gerações. 
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Memórias e saberes 

Receita 

Actualmente, a ria está completamente assoreada, tapada de areia. Por outro lado a poluição mata o 

marisco. “Antigamente os mariscos morriam de velhice mas velhos, agora ainda não nascem, morrem logo. O 

rio mudou, como da noite para o dia. Aos poucos aos poucos vai-se apagando a luz. “ 

Mário Matos é também conhecido como endireita. Costumava tratar distensões musculares resultado 

de esforços e mau jeitos. Quando chegava, quem o procurava sentava-se num banco e o trabalho con-

sistia em levantar os braços em sentido contrário, uma volta nas costas, para ver se estavam alinhados. 

Benzia o nervo torcido até pôr os dedos completamente certos. O seu pai, sendo analfabeto, foi o seu 

mestre neste saber. “São coisas que nascem connosco. Chegou a certa idade, já não podia exercer e eu tive 

de começar.” 

Caldeirada de raia, cação e tamboril, receita de Mário Matos 

Ingredientes: 

 Raia 

 Cação 

 Tamboril 

 Conquilhas, berbigão ou ameijoa 

 Cebola 

 Alho 

 Pimento 

 Tomate 

 Batatas 

 Azeite 

 Louro, salsa 

 Tomilho, orégãos  

 Pimentão doce 

 

 

 

Preparação: 

 Salga-se o peixe cerca de  1/2 hora, 1 hora antes. 

 Num tacho, coloca-se primeiro o marisco (conquilhas, ameijoas, 

berbigão). 

 Faz-se um refogado com azeite, cebola, alho, pimento, tomate e 

junta-se o louro e o pimentão doce.  

 Quando o refogado estiver apurado, colocam-se as batatas cor-

tadas em quartos, junta-se água e deixa-se cozer. 

 Quando as batatas estiverem quase cozidas, junta-se o peixe, 

deixando-o cozinhar cerca de 30 minutos. 

 Quando estiver quase pronto, junta-se o tomilho e os orégãos. 

 

Bom apetite!  
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Memórias e saberes 

Mário Assunção Matos, mariscador e endireita 

Mário Assunção Matos, nasceu na Fábrica, freguesia de Vila Nova de Cacela, em 1936 e aí continua a vi-

ver.  O seu pai era pescador e a mãe ainda trabalhou na fábrica de tijolos, localizada no sítio da Fábrica.  

Com 17 anos foi trabalhar para Marrocos numa fábrica da conserva e depois começou a trabalhar no 

mar, numa armação. Regressou depois à Fábrica e iniciou-se na pesca do anzol, à pescada, ao peixe-

espada, ao besugo, ao linguado, às enguias, toda a qualidade de peixe existente na nossa costa. Nunca 

teve carta de mestre, mas há ainda muitos indivíduos que lhe chamam mestre Mário.  

Nessa altura, praticava-se sobretudo a pesca artesanal, do anzol. Andar ao marisco era um complemento, 

um saber que se aprendia, mesmo sem se querer, para o isco. O anzol era iscado com berbigão, com 

lingueirão e ainda havia outros que o peixe gostava mais: a galera, o casulo, entre outros. Utilizavam-se 2, 

3 mil anzóis cada homem e cada anzol levava o seu isco. Mestre Mário recorda que “(…)aquilo dava um 

trabalhão que nem contado. Se houvesse 20 pessoas em casa, eram 20 pessoas «empachadas» com aquela coi-

sa, tinham todos de ajudar, se não envelhecíamos ali de roda.”  

A vida era árdua e os rendimentos escassos. Com a pesca do anzol, ia ao mar dia sim, dia não. Começou 

a ver que, com o marisco, obtinha mais rendimentos do que com a pesca e era uma actividade que podia 

realizar todos os dias. “Este rio era um colosso, tinha toda a qualidade de marisco. Andei muitos anos apanhan-

do lingueirão com a adriça. Fiz profissão a vender aquilo. A amêijoa e o berbigão era com a pá... É preciso conhe-

cer a qualidade do olho. As ostras havia muito, os pescadores chamavam-lhes cascabulho. Também apanhava 

conquilha com um arrasto. Para os búzios fazíamos uma armadilha, deitávamos berbigões e eles iam lá comer. 

Nesse tempo todos tinham aqui um bocadinho de viveiro.” recorda Mário Matos. 

Fotografia datada de 1971, com 35 anos 
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Maios em Santa Rita 

Durante o mês de Abril  nasceram novos Maios que, em conjunto com os Maios elaborados o ano passa-

do, saíram à rua e se espalharam pela aldeia de Santa Rita nos dias 1 e 2 de Maio. 

Dia 4 de Abril recebemos os jovens da Associação Porta Amiga de Tavira que criaram um maio doutor  e 

uma maia apaixonada que representaram as seguintes quadras: 

Meu peito é um relógio, 

Meu coração dá badaladas, 

O dia em que não te vejo, 

Trago as horas contadas. 

 

Mais tarde, dia 15 nasceram da oficina “Vem criar um Maio” mais 12 Maios, feitos por miúdos e graúdos, 

associados a várias quadras do nosso cancioneiro popular. Aqui ficam alguns exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos também a colaboração dos utentes do Lar da Manta Rota, das Casas do Avô de Monte Gordo e 

VRSA, de participantes da Oficina de Maios que decorreu na Festa da Primavera em Vila Real de Santo 

António dia 28 de Abril e de vários vizinhos da aldeia de Santa Rita e arredores que muito se empenha-

ram neste projecto comunitário que culminou nos “Maios na Aldeia de Santa Rita”, dias 1 e 2 de Maio.  

Em todo este processo criativo e organizativo destacamos o papel da Professora Maria Emília Fernandes 

e da Anabela Fernandes que desde o primeiro momento se envolveram neste projecto e da Junta de Fre-

guesia de Vila Nova de Cacela, na pessoa da vizinha Madalena Domingos, que nos apoiou na logística do 

evento.  Fica ainda um agradecimento especial a Carmen Molina por toda a ajuda que nos deu, desde a 

concepção de maios até à montagem e apoio durante os dois dias do evento.  

Este ano, para além da exposição dos Maios, decorreu no primeiro dia, uma feirinha tradicional e um 

concurso fotográfico sobre o tema dos Maios, cujas fotografias vencedoras publicaremos na próxima edi-

ção do Tomilho. 

Uma mosca sem valor 

Pousa com a mesma alegria 

Na careca de um doutor 

Como em qualquer porcaria.  
António Aleixo 

Toma lá esta laranja, 

Não digas que eu ta dei, 

Eu não tenho laranjal 

E dizem que eu a roubei.  

 

Dizes qu’eu sou lavadeira 

Que ando no mar a lavar. 

Eu passo uma vida alegre 

Na ribeira a namorar.  

 

Minha mãe p’ra meu casar 

Prometeu-me quanto tinha; 

Quando foi a dar o dote  

Deu-me um fole de farinha.  
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Pescadores e mariscadores em Cacela 

Quando, chegados ao muro da igreja, olhamos a Ria e os viveiros de bivalves, não é fácil imaginar que a 

ostra redonda fosse o recurso alimentar privilegiado dos moradores do bairro islâmico do século XIII... 

Porque às vezes nos custa imaginar que o mundo possa ser uma roda e que algumas coisas acabem por 

repetir-se num fio que vem de longe. Mas é assim: desde a época romana, pelo menos, que os recursos 

marinhos da Ria Formosa são utilizados.  

Os tanques de salga, a presença de cetárias, os fragmentos de cerâmica, as caçoilas e as agulhas que a ar-

queologia nos pôs a descoberto, demonstram uma intensa actividade na mariscagem, na preparação de 

pastas de peixe, na produção de conservas, no consumo de conquilhas cozinhadas com azeite e alho. 

Mais tarde, neste mesmo litoral, nestas mesmas águas, foi comum a pesca de atuns, espadartes e baleias. 

A actividade da baleação, entre outras evidências, acabaria por chegar até nós pelo topónimo antigo de 

um lugar junto à ribeira do Lacém: «Balieira». E sabe-se que desde o século XIV por aqui terão funciona-

do almadravas e armações de pesca.  

Entretanto, dinamizada pelos pescadores da praia de Monte Gordo, a pesca costeira e a pesca do alto 

haveria de predominar a partir do século XVI, com a cavala e a sardinha, vendidas essencialmente no rei-

no de Castela, a assumirem-se como espécies de maior significado económico.  

Terra de mariscadores e pescadores, portanto, desde um tempo que se perde na memória. Um destino 

que os últimos pescadores de Cacela agora recordam entre a nostalgia e o desalento de verem desapare-

cer os últimos barcos de pesca artesanal e de saberem que não irão repetir-se as pescarias fartas de sal-

monetes e douradas, robalos e polvo, lulas e chocos. E de saberem, sobretudo, que agora pouco mais 

haverá a fazer que guardar e respeitar essas memórias de um tempo em que as águas do mar e da Ria se 

misturavam numa paisagem que, marcada por eles, se ligava aos botes e saveirinhos, aos alcatruzes, às 

cabanas precárias, às redes de pesca, aos nomes dos barcos e à geometria das suas pinturas coloridas... 

in Brochura “CACELA. Paisagem de geometrias humanas” concebida pelo CIIP Cacela e editada pela CMVRSA. 
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P Á G I N A  7  
Objectos com História 

Palangre 
FUNÇÃO PRINCIPAL: 

O palangre é uma arte de pesca artesanal, usada 

por pescadores, que consiste num aparelho que 

serve para pescar peixe grosso e pequeno.  

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Este aparelho é composto por um cesto feito 

em cana ou junco com um rebordo em cortiça 

com um diâmetro e 44 cm e uma altura de 7,5 cm. Presa ao cesto, tem uma linha principal, forte e 

comprida (linha madre), a que se prendem outras linhas secundárias mais curtas e em grande núme-

ro (os estralhos), a intervalos regulares de uma braça, onde cada uma termina num anzol. No total, 

podem ser colocados entre 500 a 1000 anzóis pequenos. Na preparação do palangre para a pesca, 

são iscados os anzóis com berbigão, lingueirão, casulo ou galeras, apanhados na ria. Existe ainda a 

bóia, conhecida pelo nome de cabusteira, que marca a localização do palangre no mar ou na ria. 

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Este palangre pertence a Mário Assunção Matos, pescador e mariscador da Fábrica a quem dedica-

mos a rúbrica das Memórias e Saberes. 

Este aparelho foi feito pelo próprio e foi usado por si até deixar de pescar e se dedicar a tempo in-

teiro  à mariscagem, na década de 90 do século passado, pouco depois da entrada de Portugal na 

União Europeia com todas as restrições daí resultantes que se conhecem na área da pesca. 

O aparelho era largado no mar ou na ria antes do nascer do sol e quando este nascia era recolhido. 

Este tempo, cerca de 30 minutos, era o suficiente para pescar enguias, erozes, robalos, linguados, 

entre outras espécies. 

Nos últimos anos cada embarcação levava entre 4 a 6 aparelhos, 2 por cada pescador. 

Depois da pesca, o peixe era vendido na lota, em Cacela Velha e a venda era feita na presença de 

um guarda-fiscal.  

Depois de comprarem o peixe aos pescadores na lota, os vendedores levavam o peixe em canastas 

que eram transportadas de bicicleta até aos mercados locais ou casas particulares. 

Este aparelho foi oferecido ao CIIP Cacela e está integrado na exposição “Profissões antigas de Ca-

cela”, podendo ser apreciado na Antiga Escola Primária de Santa Rita, a partir de dia 19 de Maio. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anzol

