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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 – 15h00  

 

OFICINAS  DE VERÃO (Sujeitas a inscrição prévia) 

CIIPC,  Santa Rita 

Oficinas das 9h30 às 12h30 

Crianças e jovens dos 6 aos 14 anos 

Gratuito 
 

Arqueologia  

4 de Julho (Quarta-feira) 

 

Cria o teu amuleto 

11 de Julho (Quarta-feira) 

 

“Objecto-mistério” a partir de profissões antigas 

18 de Julho (Quarta-feira) 

 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE 

 INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM  

(sujeito a inscrição prévia) 

 

Muçulmanos e cristãos na Cacela medieval -  

Os resultados da nova campanha arqueológica 

Com as arqueólogas Cristina Garcia e Maria João Valente e o 

antropólogo físico Hugo Cardoso 

14 Julho (Sábado) 

Ponto de encontro: 18h00 em Cacela Velha 

Valor: 3 € 

 

A água nos contos e lendas da nossa tradi-

ção oral  

Com contadora Adelaide Fonseca 

25 de Agosto (Sábado) 

Ponto de  encontro: 21h00 em Santa Rita 

Valor: 3 € 

 

NOITES D’ENCANTO 

Cacela Velha  

Música, dança, gastronomia, mercado 

de artesãos, workshops,  

Animação de rua, exposições e contos 

De 13 a 15 de Julho 

Das 18h00 às 24h00 

Provérbios  

Julho quente, seco e ventoso: trabalha 

sem repouso. 

Em Julho prepara o vasculho. 

Por todo o mês de Julho, o meu celei-

ro entulho. 

Em Julho, reina o gorgulho. 

Julho abafadiço: abelhas no cortiço. 

Agosto nos farta, Agosto nos mata. 

Quem em Agosto ara, riqueza prepa-

ra. 

Chuvas em Agosto: açafrão, mel e 

mosto. 

Seja o ano que for, Agosto quer calor. 

Temporã é a castanha que em Agosto 

arreganha. 

Escavações Arqueológicas regressam  

a Cacela Velha 

Este Verão, entre 18 de Junho e 13 de Julho as escavações arqueológicas re-

gressam a Cacela Velha, ao Sítio do Poço Antigo onde já em 1998 e 2002 se 

haviam identificado vestígios de um bairro islâmico almóada e de uma necrópo-

le cristã. 

A campanha agora em curso, a que se dará continuidade nos próximos 3 anos, 

integra o projecto de investigação “Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medieval: 

território e identidades em mudança” e resulta da colaboração conjunta da Uni-

versidade do Algarve, Simon Fraser University do Canadá, Direcção Regional de 

Cultura do Algarve e Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Visa, 

não só consolidar a informação histórico-arqueológica já adquirida, mas princi-

palmente, obter novos dados que permitam alargar e detalhar o conhecimento 

sobre o território onde a povoação de Cacela se estabeleceu, bem como sobre 

as comunidades humanas que o habitaram ao longo da Idade Média (sécs. X–

XV). O cerne dos trabalhos será a transição entre a ocupação medieval islâmica 

e medieval cristã, com foco nas alterações operadas e nas continuidades perpe-

tuadas. 

Neste campo-escola, com a duração de 4 semanas participam investigadores 

nacionais e estrangeiros e alunos universitários e do ensino secundário portu-

gueses e canadianos, num total de cerca de 30 pessoas no campo arqueológico. 

O CIIP Cacela está envolvido nas componentes de escavação arqueológica, tra-

tamento e estudo do espólio, organização de visitas ao sítio arqueológico e in-

vestigação histórica associada, sempre com vista a aprofundar e divulgar o co-

nhecimento sobre o passado de Cacela Velha. 
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SANTA RITA 

   

Nota de edição: 

A nova campanha de escava-

ções arqueológicas em Ca-

cela Velha ganha destaque 

na primeira página da 16ª 

edição do Tomilho.  

Dedicamo-nos depois às 

actividades desenvolvidas 

pelo CIIPC em Maio e Junho 

(projectos educativos e acti-

vidades com as escolas, ofi-

cinas, exposição, conferên-

cia e mercados). E porque 

passámos recentemente 

pelas festividades dos Santos 

Populares, dedicamos a rú-

brica  Arqueologia e História 

às sortes de S. João. 

Escolhemos o barbeiro co-

mo profissão antiga nas rú-

bricas Objecto com História e 

Memórias e Saberes, a partir 

das recordações do Mestre 

Manuel Zé Batista. 

O petisco desta rúbrica é da 

sua filha Raquel Batista. Veja 

qual é! 

Para terminar, deixamos-lhe 

um passatempo para o Ve-

rão e o programa das Noi-

tes D’Encanto. 

Boas leituras e… 

 até Setembro! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

Projecto educativo Jogo do Moinho leva  
alunos a Alcoutim 
No âmbito do projecto educativo sobre o Jogo do Moinho, desenvolvido 

em conjunto com outros museus da Re-

de de Museus do Algarve, duas turmas 

do 1º e 2ºciclos  da Escola de Vila Nova 

de Cacela, foram, dia 2 de Maio, até Al-

coutim conhecer esta vila e jogar o jogo 

com crianças e jovens da escola de Al-

coutim. 

Esta actividade surge na sequência de sessões dinamizadas na escola  pelo 

CIIPC durante os meses de Fevereiro e Março, onde os alunos tomaram  

contacto com o jogo, com a sua história, regras, construindo eles próprios 

o seu tabuleiro e peças.  

Em Alcoutim foram recebidos pelo técnico do património deste Municí-

pio, Fernando Dias, que os levou a conhecer o Castelo e o Museu. Depois 

da visita guiada, os alunos conheceram duas turmas de Alcoutim com 

quem jogaram o jogo no espaço relvado no interior do Castelo. Depois 

do almoço, houve ainda tempo para visitar a exposição “Jogos intempo-

rais” e fazer um passeio pela vila falando da sua história e da sua importân-

cia enquanto posto fronteiriço com os vizinhos espanhóis. 

Foi um dia em cheio para estes alunos onde o jogo do Moinho, com ori-

gens tão antigas, foi recordado e voltou a ganhar vida. 

 

Comemorações do Dia da Criança 

No dia 1 de Junho o Município de Vila Real de 

Santo António ofereceu a todas as crianças do 

concelho um variado leque de actividades que 

marcaram as comemorações do Dia da Criança. 

O CIIPC passou a manhã com os alunos da EB1 

de Vila Nova de Cacela  a criar mandalas e figu-

ras com materiais da natureza e desperdícios. Para as mandalas foram 

utilizados materiais vegetais de várias cores como flores, carolos, pinhas, 

folhas, que foram colocadas no chão formando lindas mandalas. Os des-

perdícios, caricas, latas, plástico, tampas, etc., misturados com materiais 

vegetais, foram usados para construir figuras no chão. Com esta activida-

de  estimulámos a criatividade das crianças e sublinhámos a importância 

da conservação da Natureza, alertando também  para a necessidade de 

reciclar e reutilizar os desperdícios. 

Passatempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA NOITES D`ENCANTO  

13 a 15 Julho 2018 
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1. Profissão ligada à terra, que trata da 

horta ou da quinta. Para além de traba-

lhos na terra, vende também os seus 

produtos nos mercados. 

2. Profissão ligada às artes e ofícios que faz 

peças de loiça com  um material vindo 

da terra. 

3. Carpinteiro de obra grossa ou carpintei-

ro de carros e outros utensílios para 

usos agrícolas. 

4. Profissão ligada à terra, aos cereais que 

consiste no corte dos mesmos. 

5. Profissão ligada ao comércio de variados 

produtos, sobretudo alimentares. 

6. Profissão ligada à transformação  da pe-

dra em produto para as casas e constru-

ções rurais. Esta transformação era feita 

em fornos circulares, construídos em 

tijolo e terra. 

7. Também conhecido por funileiro, fabrica 

objectos em zinco e materiais afins para 

uso doméstico ou agrícola. 

8. Profissão que elabora trabalhos em lã e 

linho como tapetes, mantas, toalhas com 

ajuda de uma máquina… 

9. Profissão que presta um serviço aos ho-

mens transformando o seu visual. 

10. Vendedor ambulante de mercadorias 

que contribuíam para a circulação de 

notícias e informação sobre o que se 

passava. 

Vai acontecer... 

Cruzadex 

18:00 – Abertura do Souk I Mercado de Artesãos 
18:00…00:00 – Espaço de Jogos Islâmicos no Antigo Cemitério 
18:00…00:00 – Demonstração de caligrafia árabe com Abdelatif 
Louzari  
18:00…00:00 – Exposição de instrumentos de música árabe no 
pátio da Casa do Pároco e envolvente 
19:00…19:30 – Workshop de percussões árabes 
19:30…20:00 – Workshop de dança oriental 
20:00…20:30 – Declamação de poesia luso-árabe com Jorge 
Soares (declamação) e Eduardo Ramos (alaúde árabe) 
 

ADHAN – Chamamento para a Oração do Crepúsculo 
(Maghrib) desde a janela da Casa do Pároco 
 
20:30…21:00 – Espetáculo de música com Eduardo Ramos 
(música e poesia luso-árabe) no adro da Igreja  
20:30…21:00 – Contos do Mediterrâneo, narrados por Rita 
Sales no Largo da Fortaleza 
21:00…21:40 – Animação de rua com EL LAFF (música e dança 
oriental) 
21:40…22:00 – Dança com fogo no adro da Igreja  
22.00…22:30 – Espetáculo de música e dança oriental com 
ALPHARABIUS ENSEMBLE no Largo da Fortaleza 
22:30…23:10 - Animação de rua com EL LAFF (música e dança 
oriental) 
23:10…23:40 - Espetáculo de música e dança oriental com 
ALPHARABIUS ENSEMBLE no Largo da Fortaleza 
00:00 – Encerramento do Souk 
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Na barbearia, juntavam-se os fregueses em certas alturas do dia… “Falamos de tudo, anedotas, brincadei-

ras, coisas que acontecem.”  

Costumava sair para fazer barba a vários clientes. Dava a volta num raio de acção de cerca de 10 kms 

e corria várias casas. Saia de casa às 9h da manhã e chegava ao pôr-do-sol. “O pessoal trabalhava de sol a 

sol e eu ia a casa porque eles chegavam já de noite e não tinham vagar de vir ao barbeiro durante o dia“. Os  

clientes do mestre Manuel José vinham desde Vila Real de Santo António até Faro. Não eram só ho-

mens, mas também muitas senhoras e crianças. Tinha clientes de todas as idades. 

Hoje em dia ainda vai cortando o cabelo a quem lhe aparece à porta. Sempre com um sorriso na cara. 

Arroz de conquilhas, receita de Raquel Batista 

Ingredientes: 

 1 kg de conquilhas 

 Arroz carolino 

 Azeite 

 Alho 

 Cebola 

 Coentros 

 Sal 

Preparação: 

 Lavam-se as conquilhas e abrem-se em água a ferver. 

 Reserva-se essa água para o arroz. 

 Tiram-se as cascas a uma parte das conquilhas deixando as outras com cascas. 

 Faz-se um refogado com azeite, alho e cebola e uma parte do coentros.  

 Acrescenta-se a água das conquilhas e 1/3 dessa porção de  arroz 

 Quando o arroz estiver pronto acrescentam-se os miolos das conquilhas e as conquilhas com 

cascas. 

 No final, polvilha-se o arroz com o resto dos coentros picadinhos e está pronto a servir. 

Bom apetite! 

Receita 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

 

 

 

 Final do projecto educativo das festividades cíclicas 

LIVRO “De boca a orelha” , Descobrir o património oral das 4 

cidades em 365 dias 
“De boca a orelha. 365 Tesouros do Património Oral das 4 Cidades” é o nome 

do livro recentemente editado pelas 4 cidades irmãs de Vila Real de Santo Antó-

nio, Montemor-o-Novo, Marinha Grande e Fundão. O livro, cuja coordenação 

editorial esteve a cargo do CIIPC, foi apresentado ao público e entregue pelo 

Município de Vila Real de Santo António às turmas deste município envolvidas no 

projecto, no passado dia 15 de Junho na Biblioteca Municipal Vicente Campinas. 

O livro assinala o culminar da acção educativa “DE BOCA A ORELHA” dinamizada entre 2014 e 

2017 no âmbito do projecto “À Descoberta das 4 cidades”. Nos 4 municípios participaram nesta ac-

ção educativa 8 turmas do 1º ciclo (duas do concelho de Vila Real de Santo António) num universo 

de cerca de 120 alunos que ao longo de três anos embarcaram numa viagem pelo património oral ain-

da  vivo num contar de boca a orelha. 

O livro reúne 365 contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas e trava-línguas que podem ser 

lidos à medida que percorremos o calendário anual. Foram recolhidos, pelas crianças e professores, 

numa cadeia de transmissão oral de avós para netos, de pais para filhos, de graúdos para miúdos. 

Chegou ao fim o projecto educativo “Festividades Cíclicas. Descobrindo as tradições festivas ao longo 

do ano” que o CIIPC dinamizou com as escolas do concelho durante os 2 últimos anos lectivos. 

De que forma as festas acompanham os ciclos do sol e da lua, da vegetação e o calendário agrícola e 

pastoril? Foi uma das questões a que crianças, professores e familiares procuraram dar resposta ao 

longo deste projecto.  

O projecto arrancou em várias escolas do concelho (Vila Real de Santo António, Monte Gordo, Vila 

Nova de Cacela) com uma apresentação/jogo sobre o tema e continuou com as crianças a desenvol-

ver trabalho de pesquisa sobre uma festa à escolha junto da família e comunidade próxima. Ao longo 

dos 2 anos, e acompanhando o calendário, realizaram-se diversas oficinas temáticas com as 5 turmas 

que nos acompanharam até ao final do projecto: 

Talegos para o Pão por Deus, Presépio Algarvio, Construção de Maios, Coroas de flores inspiradas 

nas Maias, Ramos de espiga na Quinta-feira da Ascensão e São João e Lendas de Mouras Encantadas. 
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A pirataria foi um dos grandes problemas que as populações do sota-

vento algarvio tiveram de enfrentar ao longo de toda a Idade Moderna. 

Foi no sentido de combater a actividade pirática que foram edificadas 

várias fortificações e baterias de artilharia ao longo do extremo Algarve 

oriental, nomeadamente, na costa Atlântica, voltada para Marrocos, e na 

foz do Guadiana, de frente para Espanha. Neste percurso, orientado 

pelo historiador Fernando Pessanha, abordou-se a actividade da pirata-

ria entre Cacela Velha e Vila Real de Santo António, destacando o papel 

da arquitectura militar e da artilharia na defesa do extremo sotavento 

algarvio.  

Plantas medicinais e suas aplicações na Saúde 

Mais um percurso do nosso ciclo Passos Contados em busca das plantas me-

dicinais e suas aplicações na saúde foi realizado dia 12 de Maio, orientado 

pelo naturopata João Beles que partilhou os seus conhecimentos ao longo 

do passeio detendo-se sobre várias plantas que, nesta altura do ano, nas-

cem espontaneamente nos caminhos à roda da aldeia de Santa Rita. No 

final do passeio, terminámos com uma roda de plantas  conhecendo as suas 

propriedades e possíveis aplicações. 

Pirataria e defesa da costa no sotavento algarvio  

Cardo-Mariano,  algumas curiosidades 

Nome científico: Silybum marianum 

Família: Asteráceas 

Da mesma família da Alcachofra e do Cardo-Coalheiro, nasce espontanea-

mente  no nosso país e é, para muitos,  uma praga em jardins e explorações 

agrícolas. 

Propriedades terapêuticas:  Os seus componentes fazem com que esta 

planta tenha uma acção fortemente anticancerígena e antioxidante, sendo 

uma planta protectora e regeneradora do fígado.  

É utilizada para tratar hepatites crónicas ou agudas causadas por álcool, ví-

rus, ingestão acidental de venenos e intoxicações medicamentosas, servindo 

de prevenção no cancro do fígado, cólon, pele e próstata. 

Fonte: Naturopatia, A Natureza cura a Natureza, João Beles 
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Memórias e saberes 

Manuel José Batista, nasceu em 1925, 

é natural de Olhão e reside em Santa 

Rita. 

Quando saiu da escola tinha a 4ª classe e 

queria aprender um ofício. Foi para barbeiro 

com 12 anos, para uma barbearia em Olhão. 

Entretanto, o mestre da barbearia tocava 

bandolim e Manuel Batista começou a rabis-

car os dedos neste instrumento. Ganhava, 

por semana, 3500 reis na barbearia mais 25 

escudos nas noite que ia tocar com o grupo 

dele nos bailes. “Era já um moço rico…” 

A princípio todos os dias de manhã, ia bus-

car a chave a casa do barbeiro, varria e ar-

rumava a casa. Depois via o seu mestre a 

trabalhar e assim foi aprendendo. Entretan-

to,  ia também sacudindo as toalhas, lavando 

o pincel, arrumando a loiça. Trabalhou nesta 

barbearia dois anos e tal e ainda hoje sente 

saudades daquele tempo… 

Passados esses dois anos, o seu pai veio 

trabalhar para Santa Rita como oleiro.  Com 18 anos, veio com a família e começou logo a trabalhar 

como barbeiro. Depois começou a namorar com Rita Santos, com quem casou e um freguês alugou-lhe 

as casas onde abriu a barbearia e onde vivem há perto de 76 anos.   

A fotografia que apresentamos tem cerca de 70 anos (foi tirada no final dos anos 40) e ilustra uma das 

viagens a Olhão que o casal e a filha Raquel faziam para ir visitar a família de Manuel José Batista. 

Na barbearia fazia a barba à navalha. Punha o penteador, a toalha de fazer a barba, diluía o pó de sabão 

com um bocadinho de água, deitava no pincel, ensaboava a cara, fazia espuma e rapava com a navalha, 

lavava a cara e limpava com uma toalha seca. Começou a usar máquina de cortar cabelo eléctrica há 13 

ou 14 anos. “Esta cadeira comprei-a em 2ª ou 3ª mão, por 200 escudos, a um barbeiro de Cacela que já mor-

reu. Deve ter uns 100 anos. “ 

Antes era usada a máquina manual, adaptavam-se os pentes, consoante o tamanho que se queria o cabe-

lo.  

Mestre Manuel José Batista, o barbeiro de Santa Rita  

Rita Santos, Raquel Batista e Manuel José Batista no jardim de Olhão 
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Objecto com História  

Mala do barbeiro 
FUNÇÃO PRINCIPAL: 

Serve para transportar os instrumentos usados pelo barbeiro na execução da sua actividade profissio-

nal, fazer a barba e cortar o cabelo. A mala de barbeiro era usada quando o barbeiro realizava o seu 

ofício fora da barbearia, nomeadamente, em casa de clientes, fazendas ou mesmo em pequenas locali-

dades, como o Sítio da Fábrica. 

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Caixa de madeira rectangular de 29 cm por 22,5 cm. A sua dimensão estava pen-

sada para ser prática e ao mesmo tempo transportar os vários instrumentos: o 

penteador, toalha, pincel, taça para a água, pó de sabão ou pasta, navalha, escova,  

pente, lápis amustático e pasta para depois da barba.  

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Esta mala pertence ao mestre Manuel José Batista, barbeiro de 

Santa Rita. Não se sabe que idade terá mas foi a última a ser uti-

lizada pelo seu proprietário. Foi feita pelo próprio, aproveitando 

a madeira de caixas de mercearia que tinha por casa. Aliás, a 

carpintaria era outra das artes que o mestre gostava de realizar 

nos seus tempos livres. 

Esta mala era usada todas as semanas, aos dias que ia realizar o 

seu ofício a outras localidades próximas. Tanto ia a fazendas 

cortar a barba e o cabelo aos trabalhadores agrícolas como aos 

seus patrões, embora em espaços e horários diferenciados, bem 

entendido. Quinta de Cima, Quinta de Baixo, Fazendinha eram 

algumas das várias fazendas a que ia semanalmente. Ia também 

ao Sítio da Fábrica com regularidade cortar o cabelo e fazer a barba aos pescadores. Saia de casa por 

volta das 9 horas e lá passava parte do dia, regressando muitas vezes ao entardecer. Ia também a ca-

sas particulares realizar este serviço, sempre que os clientes não tinham disponibilidade de ir à barbe-

aria. 

Transportava a mala na sua bicicleta, que usava para se deslocar a estes locais. 

Deixou de realizar este serviço há cerca de 10 anos, não só pela sua idade mas também porque os 

trabalhadores rurais e a população das pequenas localidades foram diminuindo ou deixando de existir. 

Hoje a mala está exposta na exposição Profissões Antigas de Cacela, podendo ser apreciada por to-

dos os que a visitam. 
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Oficina de iniciação à empreita 

A empreita é um dos elementos identificadores da “cultura material algarvia”, pelo 

aproveitamento de um elemento vegetal abundante na região – a palmeira anã 

(Chamaerops humilis), planta autóctone característica do Barrocal e Serra – e pelos 

seus usos antigos para o acondicionamento e transporte de bens, trabalhos do campo, 

artes da pesca ou arrumos e asseio da casa. Alcofas e balaios para acondicionar produ-

tos agrícolas, esteiras para guardar e secar figos, vassouros para caiar ou capacheiras 

para dentro se moer milho para o xerém, eram alguns dos bens essenciais à vida quoti-

diana feitos a partir do trabalho da palma (folha da palmeira-anã). 

Nesta oficina, realizada dia 19 de Maio, convidámos os participantes a iniciar-se nas artes da empreita e 

aprender a fazer uma pequena alcofinha, com a orientação atenta e paciente de Ana Maria Afonso, mes-

tre nestas artes, que tem colaborado com o CIIPC noutras actividades e participa assiduamente nos 

Mercadinhos de Cacela Velha com trabalhos em empreita e crochet. 

Exposição “Profissões Antigas em Cacela” 

Inaugurou no dia 19 de Maio a exposição Profissões Antigas de Cacela que resulta de trabalho de 

campo junto de 10 profissionais na zona de Cacela: agricultor, barbeiro, mestre caleiro, cesteiro, cos-

tureira, empalhador de cadeiras, merceeira, pastor, mariscador, pescador e calafate. Percursos de vi-

da, heranças antigas, saberes, gestos e matérias que se registam para conhecer, lembrar e, quem sabe, 

inspirar novos caminhos… 

Fica um agradecimento aos profissionais, seus familiares, bem como aos muitos visitantes, que estive-

ram presentes na inauguração. 

Durante o mês de Junho a exposição recebeu a visita de alguns grupos de idosos, nomeadamente dos 

Lares da Santa Casa da Misericórdia da Manta Rota e de Vila Real de Santo António,  do Centro de 

Convívio de Parises (S. Brás de Alportel), e do grupo da ASMAL, com quem desenvolvemos uma acti-

vidade ligada aos objectos  associados a estas profissões.  
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Conferência “O urbanismo islâmico e sua transformação após a 

conquista cristã”  

No âmbito das escavações arqueológicas no sítio do Poço Antigo 

em Cacela Velha, que estão a decorrer entre 18 de Junho e 13 de 

Julho, e do projecto de investigação em que se enquadram: 

“Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medieval: território e identi-

dades em mudança”, teve lugar no dia 25 de Junho no Centro de 

Informação da Casa do Pároco em Cacela Velha, uma conferência 

proferida por Pedro Jiménez Castillo.  

Licenciado em História Antiga e Arqueologia pela Universidade de Múrcia e doutorado em 2013 na Uni-

versidade de Granada, Pedro Jiménez Castillo é especialista em Arqueologia Islâmica e tem desenvolvido 

trabalho nas áreas da história económica do al-Andalus, urbanismo islâmico, a arquitectura, vidro e ce-

râmica andaluz.  

Nesta conferência debruçou-se sobre as transformações na malha urbana das povoações que decorrem 

da conquista cristã do al-Andaluz e que estão relacionadas com a mudança do modelo social e afasta-

mento das elites dirigentes e também com o número de habitantes, o que explica que, em poucos anos, 

as medinas muito povoadas, com um tecido urbano saturado, passassem para vilas cristãs com bairros 

muito mais reduzidos. 

14ª Mercado de trocas em 

Cacela Velha 

Dia 27 de Maio contámos com mais 

um Mercado de Trocas em Cacela Ve-

lha. Ainda que a chuva tenha marcado 

presença, as trocas não deixaram de 

acontecer. Livros, chás, comida marro-

quina, brinquedos, roupas, oficinas pa-

ra crianças, plantas, artesanato, entre 

outros, foram trocados em ambiente 

de grande alegria e camaradagem en-

tre os participantes.  

Mercadinho de Verão em 

Cacela Velha  

Dia 30 de Junho, Cacela Velha rece-

beu o Verão com mais um mercadi-

nho, desta vez ao fim da tarde e noite.  

Em ambiente de  comemorações dos 

Santos Populares, e com uma excelen-

te zona de petiscos, os visitantes en-

contraram uma diversidade de artesa-

nato, produtos alimentares e artigos 

em 2ª mão, ao som de musica ambien-

te seleccionada pelo  Dj Yacobian. 
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Deitar as sortes na noite de S. João 
 

Na noite de São João, pouco depois do solstício de Verão, celebra-se o apogeu da força, calor e poder 

fecundante do Sol, na continuidade de antigos cultos à fertilidade. Uma noite mágica, prodigiosa que as 

populações assinalam com fogueiras, luminárias, mastros enfeitados, ervas aromáticas e águas com vir-

tude, banhos rituais e práticas divinatórias ligadas ao casamento, saúde e felicidade. 

Muitos se lembrarão da tradição de “deitar as sortes” na noite de S. João com vista a saber, 

por exemplo: com quem se vai casar, quando ou se o marido será pobre, rico ou remediado. 

Uma das sortes mais populares é certamente a sorte da alcachofra. As raparigas casadoiras chamus-

cavam a flor de uma alcachofra na fogueira dizendo: 

“Em louvor de S. João, 

A ver se o meu amor 
Me quer ou não.”  

Colocavam-na depois sobre o telhado ou enterravam-na num vaso, permitindo que o orva-

lho benfazejo dessa noite sobre elas actuasse fazendo-as “reflorir”. Diziam também: 

“Alcachofra florida 

Florida te encontrei 

Se o meu amor me quiser bem 

Florida te encontrarei.” 

Se na manhã seguinte a alcachofra estivesse florida queria dizer que o amor era correspondido. 

Singular e tradicional é também a sorte do bochecho. As raparigas enchiam a boca com água e à 

meia-noite lançavam um bochecho de água à rua. O primeiro nome que ouvissem corresponderia ao 

nome do futuro marido. 

Muito conhecida em todo o país é a sorte do ovo. As raparigas, à meia-noite de S. João, abriam um 

ovo para dentro de um copo de água que se deixava ao relento. Na manhã seguinte, antes do nascer 

do sol, observam-se as formas que as claras tomavam procurando descobrir a profissão do futuro ma-

rido. Se, entretanto, a gema rebentasse queria dizer que o namoro iria estourar.  

Uma das mais peculiares é a sorte das favas. A rapariga pegava em três favas e deixava 

uma com a pele intacta, outra apenas com metade e descascava completamente a tercei-

ra. Deitava-se na cama metendo as 3 favas de baixo da almofada e de manhã ao acordar 

tirava uma ao acaso: se tirasse a inteira o futuro marido seria rico, se a com meia casca, 

seria remediado, e se a descascada, seria pobre.  

Na sorte dos papelinhos escrevem-se em 3 papelinhos o nome de 3 rapazes preferidos. Em alguns 

lugares devia-se saltar a fogueira com eles na mão, um número certo de vezes (3 ou 7 para cada lado). 

À meia-noite do S. João colocam-se debaixo do travesseiro e na manhã seguinte tira-se um ao acaso 

que revelará o nome do futuro marido. 

A sorte da moeda consiste em se atirar para a fogueira do S. João uma moeda que se vai buscar no 

dia seguinte e se dá ao primeiro pobre que aparecer que terá o nome do futuro marido. 

E desta forma se procurava antecipar uma expectativa que dominava as raparigas casadoiras nas socie-

dades rurais: casar bem, com um rapaz trabalhador e de boas famílias e que fosse do seu agrado. 
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