
FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila Real 

de Santo António 

Coordenação: Centro de Investigação e 

Informação do Património de Cacela 

Colaboração:  

Eduardo Pedro, Edolino Gonçalves, Fáti-

ma Afonso, Manuel Vieira  

www.ciipcacela.wordpress.com 

www.facebook.com/ciip.cacela 

Tel: 281 952600  

Email: ciipcacela@gmail.com 

 

EXPOSIÇÕES 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 14H00—17H00 
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE 

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM  

(sujeito a inscrição prévia), Valor: 3 € 

CAL, COR E ORNAMENTOS NAS PLATIBANDAS ALGARVIAS 

Com a arquitecta Marta Santos  

23 Setembro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Vila Real de Santo António 
 

CICLO DA AZEITONA E DO AZEITE, PASSANDO PELA  

OLIVEIRA E OLIVAL DA NOSSA REGIÃO 

Passeio + prova de azeites 

Com a engenheira hortofrutícola Ana Arsénio 

14 de Outubro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita 
 

PALESTRA 

Projecto de investigação “Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medie-

val: território e identidades em mudança” – Resultados da Campa-

nha Arqueológica de 2018 

Cristina Garcia e Maria João Valente 

Arquivo Histórico António Rosa Mendes, Vila Real de Santo António 

21 Setembro, (6ªfeira), 18h00 
 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 

“À descoberta do património hidráulico. Vivências, 

memórias e lendas associadas à água” 

Santa Rita, 28 de Setembro (6ªfeira), das 10h00 às 12h30 

Público escolar -  2 turmas do 1º ciclo do concelho de VRSA 
 

MERCADOS 

MERCADO DE TROCAS 

Troca de «Coisas e Saberes» sem dinheiro 

Cacela Velha 

16 de Setembro (domingo), das 15h00 às 18h30 
 

MERCADINHO DE OUTONO 

Cacela Velha 

21 de Outubro, das10h30 às17h30 
 

OFICINA 

Bolsas de retalhos das nossas avós 

Com Maria José Torres 

CIIPC, Santa Rita  

20 de Outubro (Sábado), 14h30 às 18h00 

Para público em geral, Valor - 6 €  
 

ACTIVIDADES  DINAMIZADAS PELA ADRIP 

EUROBIRDWATCH 2018 

Passeio Orientado por Agostinho Gomes (Etnonature)  

6 de Outubro (Sábado), 8h00   

Ponto de encontro: Rotunda da Aldeia Nova, junto ao Motoclube  
 

LIMPEZA DA RIA FORMOSA - Cacela Velha 

28 de Outubro (Domingo),  10h 

Ponto de Encontro: Sede da ADRIP em Cacela Velha  

Provérbios  

Setembro: mês de figos e de cara de 

poucos amigos. 

No pó semearás; em Setembro colhe-

rás. 

Lua nova setembrina sete luas determi-

na. 

Em Setembro planta, colhe e cava, que 

é mês para tudo.  

Nuvens em Setembro: chuva em No-

vembro e neve em Dezembro.  

Outubro quente traz o diabo no ventre. 

Logo que Outubro venha, prepara a 

lenha. 

Outubro seca tudo. Se em Outubro de-

morares a terra a lavrar, pouco hás-de 

enceleirar. 

Outubro secão, negaças de verão.  

Em Outubro semeia e cria, terás ale-

gria. 

O que vai acontecer... 

ÀS VOLTAS COM A ÀGUA. Um novo desafio      

lançado às escolas das 4 cidades 

“ÀS VOLTAS COM A ÀGUA. À descoberta dos patrimónios da água nas 4 cidades” 

é  a acção educativa que está a ser desenvolvida pelo Projecto “À Descoberta 

das 4 Cidades” por 3 anos lectivos: 2017 a 2020. Depois de um longo percur-

so pela identificação e valorização do património cultural das 4 cidades 

(alimentação; brinquedos e jogos; lugares, personagens e datas; bichos e er-

vas; património oral) nesta acção propõe-se que alunos, professores e comu-

nidade educativa se lancem à descoberta dos patrimónios ligados à água nos 4 

concelhos: Fundão, Marinha Grande, Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo 

António.  

A água é vida. Necessitamos de água 

para beber, re- gar, cozinhar, lavar, cu-

rar… Desde sempre o homem se 

procurou fixar junto a cursos e nas-

centes de água para garantir o acesso a 

este precioso bem. Mais recentemen-

te os romanos e depois os árabes de-

s e n v o l v e r a m engenhosos processos 

para a captar, reter, conduzir e distribuir a água. Fontes, poços, noras, aque-

dutos, tanques, cisternas e represas são formas arquitectónicas que acentuam 

o carácter distintivo das paisagens e testemunham a forma como o homem se 

relaciona com o território utilizando o seu engenho e arte no aproveitamen-

to da água para a sua sobrevivência e actividades. 

Num momento em que a água se assume como um dos bens mais preciosos 

e indispensável à vida, procura-se partir do estudo das relações milenares que 

o homem vem estabelecendo com a água, no passado e no presente (seus 

usos sociais, regulação do acesso, valores, saberes antigos,……), para o esti-

mular da reflexão da comunidade educativa sobre as novas preocupações e 

necessidades relativas à água.  
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SANTA RITA 

   

Nota de edição: 

Nesta edição  do Tomilho 

damos destaque à acção edu-

cativa sobre os patrimónios da 

água que está a decorrer no 

âmbito do Projecto das 4 ci-

dades. 

Dedicamo-nos depois às acti-

vidades desenvolvidas pelo 

CIIPC em Julho e Agosto 

(passeios, oficinas de verão e 

actividades para crianças e 

jovens, programação cultural 

em Cacela Velha). 

Na rúbrica  Arqueologia e His-

tória apresentamos os primei-

ros resultados da  campanha 

arqueológica que decorreu 

em Cacela Velha nos meses 

de Junho e Julho e contamos a 

história de um objecto arque-

ológico, o cântaro islâmico na 

rúbrica Objecto com História. 

A fotografia antiga desta edi-

ção recorda o mestre Edolino 

Gonçalves na sua profissão de 

pedreiro e a sua arte no em-

palhamento de cadeiras em 

miniatura. 

Prestamos homenagem ao 

chícharo na rúbrica da Receita, 

dada pelo agricultor Eduardo 

Pedro, do Pocinho. 

Para terminar, deixamos-lhe 

dois passatempos e a agenda 

cultural para os próximos dois 

meses. 

Boas leituras e… 

até Novembro! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Oficinas de Verão Oficinas de Verão no CIIPC 
Entre 27 de Junho e 18 de Julho, o CIIPC 

proporcionou 4  Oficinas de Verão para 

crianças e jovens na Antiga Escola de Santa 

Rita. Fez-se teatro de sombras a partir de 

lendas de mouras encantadas, experimen-

tou-se ser arqueólogo por um dia com 

visita às escavações arqueológicas em Cacela Velha, criaram-se amule-

tos depois de se ouvir falar sobre os amuletos através dos tempos e 

em diferentes geografias; e por fim, um jogo divertido e cheio de de-

safios com objectos, a partir da exposição “Profissões antigas de Ca-

cela”. Cerca de 30 crianças e jovens, entre os 6 e os 14 anos, partici-

param numa ou mais oficinas, que lhes proporcionaram experiências 

de usufruto e aprendizagem relacionadas com o nosso património 

que lhes estimularam a criatividade, os dois principais objectivos des-

tas oficinas.  

Actividades de Verão para grupos 

de crianças e jovens  

Para além das oficinas, o CIIPC recebeu alguns grupos de crianças e 

jovens durante o período de Verão desenvolvendo com eles algumas 

actividades relacionadas com o património. 

Com o grupo de jovens do Centro de Acolhimento de Castro Ma-

rim, realizámos o Peddy-paper “À descoberta de Cacela Velha” onde os 

participantes, através de um percurso por esta vila, foram responden-

do a uma série de questões sobre o seu património e realizando ta-

refas criativas como escrever um poema e construir um barco a par-

tir de materiais encontrados na areia. 

Recebemos ainda um grupo de jovens da Associação Porta Amiga de 

Tavira e com eles realizámos uma oficina de arqueologia nas caixas 

arqueológicas da Antiga Escola de Santa Rita. Pretendemos com estas 

actividades, proporcionar a estes grupos de jovens em situação social 

vulnerável, contacto e gosto pelo nosso património, de forma peda-

gógica e criativa. 

Peddy-paper em Cacela Velha 

 

 

 

Sopa de letras - personagens, objectos e outros elementos das lendas 
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Passatempos 

K M E T N E P R E S B J 

U H J N C B P S F T R G 

L O B I S O M E M D U D 

B G K P F G H J T Y X O 

R P O C H A V E E F A D 

U Ç R G L O B O S G V E 

D P G I C H L Q O P B H 

P O M P N T H D U K  E C 

T Ç L O A C I V R F U O 

H O O S U T I J O A V R 

U Y B P U R Y P T D G O 

R O C H H P A  M E G L Y 

 Bruxa 

 Chave 

 Lobisomem 

 Lobo 

 Moura 

 Príncipe 

 Poço 

 Rochedo 

 Serpente 

 Tesouro 

Veja as diferenças….são 7! 

Soluções do Cruzadex do Tomilho nº16: 

1. Hortelão, 2. Oleiro, 3. Abegão, 4. Ceifeira, 5. Merceeiro, 6. Caleiro, 7. Latoeiro, 8. Tecedeira, 9. 

Barbeiro, 10. Almocreve 
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Sopas de chícharos, receita de Eduardo Pedro  

 Ingredientes: 

 Chícharos frescos ou secos 

 Cebola 

 Alho 

 Sal 

 Hortelã da ribeira 

 Sobras de pão 

 

Preparação: 

 

 Demolhar os chícharos (se forem secos) de um dia para o outro. 

 Cozer os chícharos em água e sal durante cerca de 20 minutos. 

 Fazer um refogado com cebola e alho e juntar os chícharos e um pouco da água de cozedura. 

Juntar hortelã da ribeira e deixar apurar. 

 Preparar as sopas, sobras de pão num prato ou travessa, e deitar por cima os chícharos com o 

caldo. 

  Bom Apetite! 

Receita 

Curiosidades sobre o Chícharo 

O chícharo é uma leguminosa de implantação mundial. Provavelmente prove-

niente do Médio Oriente, os gregos chamavam-lhe “lathyrus” e os romanos 

“circula”. Tem sido uma leguminosa rodeada de algum estigma, por estar liga-

da aos tempos de crise. 

Em Portugal o seu cultivo é feito especialmente no Alentejo e nas Beiras, mas 

também a podemos encontrar nas hortas algarvias. Cultiva-se desde épocas 

remotas nas suas duas valências, como planta forrageira ou como legume co-

mestível. Dá-se essencialmente em solos argilo-calcáreos, e suporta bem os 

solos secos e calcáreos. A sua cultura é feita de forma intercalar, entre olivei-

ras, figueiras e outras árvores de produção. É semeada na Primavera e colhida no fim do Verão para 

depois ser consumida no Outono e Inverno. 

Características nutricionais: É rica em carboidratos, que garantem energia para o funcionamento do cor-

po e do sistema nervoso, e em proteínas, que são “construtoras de tecidos” no organismo. Para além 

disso, tem um elevado teor de ferro, vitaminas tipo B e fibras que tornam este alimento muito nutri-

tivo. 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

 

 

 

 

 

 Noites d’Encanto 

Recital de violoncelo em Cacela Velha  
No passado dia 16 de Agosto, pelas  22h00, a Igreja Matriz de Cacela Velha 

recebeu música clássica, interpretada pela violoncelista Isabel Vaz num reci-

tal a solo, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António e da Clássica em Cacela. 

A violoncelista portuguesa está sediada em Amesterdão e é  um dos ele-

mentos mais recentes da Noord Nederlands Orkest. Dedica-se também à 

música de câmara, integrando o Haarlem Piano Trio e faz parte da direcção 

artística do Algarve Music Series (antigo festival de Música de Câmara do 

Algarve), festival anual  que este ano será em Faro, de 18 a 21 de Outubro. 

Relembra-se que esta artista participou no Ciclo Clássica em Cacela em 

2016, dedicado à música antiga, num concerto com o violinista Eduardo Paredes. 

Ao longo de 3 dias, de 13 a 15 de Julho (entre as 18h00 e as 00h00), música, poesia, dança, gastrono-

mia, mercado, animação de rua, workshops, exposições, contos marcaram presença nas ruas de Cacela. 

Mais de 70 artesãos de diferentes culturas e credos conviveram em harmonia e mostraram aos visitan-

tes as suas tradições, artes e sabores. O Cemitério Antigo de Cacela Velha, voltou a converter-se num 

salão de jogos de tabuleiro islâmicos (com a colaboração do Município de Alcoutim). 

Nesta edição, contámos com uma oferta musical mais rica e diversificada. Para além da animação de rua 

(música e dança oriental) com El Laff, dança com fogo, tivémos diariamente um espectáculo de música 

do Gharb al-Andalus com Eduardo Ramos e um espectáculo de música e dança oriental com Alphara-

bius Ensemble no Largo da Fortaleza. Houve também diariamente workshops de percussões árabes e 

de dança oriental, e demostração de caligrafia árabe. 

Os visitantes puderam ainda  ver a exposição “Instrumentos de Música Árabe” na envolvente da Casa 

do Pároco e assistir à declamação de poesia luso-árabe acompanhada por alaúde. O sol-posto trouxe-

nos Contos do Mediterrâneo, narrados por Rita Sales, no Largo da Fortaleza. 

 

Fotografias de Fátima Afonso 
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A água nos contos e lendas na nossa tradição oral 

Na noite de 25 de Agosto, ao longo de um percurso por lugares ligados à água 

na envolvente da aldeia de Santa Rita, pudemos contar com encontros especiais 

com divindades ligadas à água (ninfas, fadas, mouras encantadas) pela voz da 

contadora Adelaide Fonseca, que reviveu antigas lendas e contos da nossa tradi-

ção oral. Este percurso integrou o ciclo “Passos Contados”. 

A associação de propriedades mágicas e seres maravilhosos a fontes, poços, ri-

beiras ou lagos é comum na tradição oral portuguesa, testemunhando antiquíssi-

mos cultos e crenças e ligados à água. Cultos que se devem ao valor sagrado 

que a água incorpora em si. A água corre, é “viva”, inspira, cura, profetiza. Ele-

mento primordial, mãe de todas as coisas, a água associa-se simbolicamente ao 

nascimento, à regeneração, à vida. Nas lendas, fontes e poços continuam a ser o 

lugar onde as mouras encantadas se penteiam ou seduzem os viajantes e aí se 

conta que guardam os seus tesouros. Vêm substituir-se às ninfas pagãs, a antigas 

divindades ligadas à água, acabando o carácter mágico destas lendas por prolon-

gar no imaginário a dimensão sagrada e oracular da água. 

É antiga também a ligação de aparições de Santas e Nossas Senhoras em locais 

relacionados com a água. Veja-se em Santa Rita a lenda da primeira aparição da 

Santa na antiga fonte, hoje santuário.  

Também nos contos a água é habitada por sereias, ninfas, fadas ou peixes encan-

tados que se revelam em lagos, fontes ou poços. Líquido precioso, nestas narra-

tivas antiquíssimas, a água tem o poder de curar, rejuvenescer, adivinhar o futu-

ro ou desencantar.  

LENDA DAS TRÊS FILHAS 

Perto do ribeiro de Cacela Velha existia um bujanco (poço sem gargalo) onde um mouro encantou as suas três filhas, quando 

chegaram os cristãos a Cacela. Mais tarde partiu para a sua terra. 

Passado algum tempo, o mouro encontrou um almocreve a vender azeite com o seu burro e perguntou-lhe donde vinha e ele 

disse-lhe que vinha de Cacela. O mouro perguntou-lhe se ele conhecia o bujanco que ficava perto das abas de uma oliveira junto 

ao ribeiro e ele disse-lhe que o conhecia muito bem. Então o mouro pediu-lhe para ele lhe desencantar as filhas que estavam 

encantadas no bujanco e ele disse-lhe que sim. 

O mouro deu uma bolsa com três pães ao almocreve para na noite de S. João à meia-noite lhe desencantar as filhas e depois 

pediu-lhe para ele saltar de costas por cima de um alguidar de barro cheio de água. O almocreve saltou por cima do alguidar e 

desapareceu. Mais tarde apareceu na sua casa, em Cacela. O homem pegou na bolsa com os três pães e guardou-a debaixo do 

poial dos cântaros não dizendo nada à mulher. 

A mulher do almocreve, que era muito curiosa, ao ver a bolsa abriu-a, tirou um pão e começou cortá-lo, mas ao ouvir um grito, 

assustou-se e abandonou o pão. 

Na noite de S. João, à meia-noite, o almocreve foi ao poço desencantar as mouras. 

Quando lá chegou lançou o primeiro pão e desencantou a primeira moura, depois lançou o segundo pão e desencantou a segun-

da e por fim lançou o terceiro pão e do fundo do bujanco ouviu-se uma voz que lhe disse: 

- Não me dás desencantada porque tenho eu uma perna corta. 

E ali ficou encantada no bujanco, até aos dias de hoje. 

Contada por João Filipe Sol Pereira (nascido em 1985), em Santa Rita, Vila Nova de Cacela in Mourinhos e Mou-

ras Encantadas em Cacela. Lendas recolhidas por Maria Emília Fernandes, Edição da Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António, 2007. 
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Memórias e saberes 

Edolino Gonçalves nasceu no ano de 1934 no Sítio da Igreja, em Cacela Velha, e vive em Santa Rita. 

Desde cedo começou a trabalhar no campo tendo depois seguido a profissão de pedreiro. 

A fotografia em destaque tem cerca de 30 anos e ilustra precisamente um dos seus trabalhos enquanto 

pedreiro. Trata-se da construção de uma moradia na zona das laranjeiras, perto da aldeia de Santa Rita. 

Trabalhava por conta própria, directamente com o cliente, e contava normalmente com a ajuda de um 

servente.  

Depois sofreu um acidente numa obra que estava a realizar, partiu uma perna e ficou uns 5 anos sem 

poder trabalhar. Foi nessa altura que, olhando para uma cadeira velha de tabúa, começou a pensar… “Se 

eu achasse quem me trouxesse uns paus da ribeira, umas palmas de tabúa, fazia aqui uma engenhoca a ver se 

era capaz de fazer uma cadeira”. Começou por fazer uma armação com uns pauzinhos de gaimão “fui fa-

zendo, fazendo, desmanchava uma parte da velha e fazia uma parte da nova. Essa fiz com junça, não ficou 

muito direita…. Depois comecei a fazer com a tabua e já saiu mais perfeita. Era a minha entretenga “, conta-

nos Edolino Gonçalves. 

Nesse tempo havia muito loendro nas ribeiras . Cortava-se no Verão e depois punha-se a secar. Usava-

se o loendro para a armação da cadeira, mas também se fazia com madeira de laranjeira, figueira… “Tira-

se a pele e depois de seco, tiram-se as medidas, corta-se, fazem-se os furos. Depois da armação estar toda pre-

parada faz-se o empalhamento. O cadeireiro, nesse tempo, era quem fazia tudo: armação e empalhamento.” 

A tabúa apanha-se também no Verão para depois ficar a secar à sombra. Posteriormente, é rachada com 

uma faca, até abaixo. Antes de se começar a trabalhar é posta de molho para não se partir. “Depois para 

aguentar brandinha enrola-se dentro de um pano molhado. Uma cadeira das grandes, só a almofada pode de-

morar um dia inteiro a fazer, é preciso esticar muito bem.”  

Antigamente, estas cadeiras eram feitas pelas pessoas que trabalhavam no campo. Aprendiam e faziam 

nos dias de chuva. Depois iam vende-las às feiras e aos mercados. Edolino Gonçalves recorda que “ainda 

nos anos 60-70 o que existia nas casas era essas cadeiras, de vários feitios. Para o lume de chão havia as cadei-

ras ou bancos mais baixinhos e para a refeição as cadeiras mais altas.” Hoje continua a desenvolver esta ar-

te sempre que tem disponibilidade. 

Recordações do mestre  Edolino Gonçalves 
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Objecto com História  

Cântaro Islâmico 
 

FUNÇÃO PRINCIPAL:  

Os cântaros de época islâmica (1.ª metade séc. XIII) tinham co-

mo função o transporte e armazenamento de água. O tamanho 

destes recipientes não devia ser muito grande, uma vez que 

eram utilizados pelas mulheres e crianças para ir buscar água ao 

rio ou à fonte mais próxima. Também eram transportados por 

burros em alforges. Esta peça apresenta uma beleza única, pelo que devia estar colocada num lugar de 

destaque na casa do seu proprietário. Algumas destas peças tinham marcado o nome do seu proprie-

tário, como é o caso de um cântaro idêntico encontrado em Mértola. Os arqueólogos dizem que era 

uma forma de identificar os cântaros, nas idas à fonte.  

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Cântaro de bordo vertical, colo cilíndrico, corpo globular com caneluras, e duas asas verticais que co-

meçam a meio do gargalo e terminam no bojo. Peça com decoração a 

vermelho no gargalo, asas e corpo. Os três traços decorativos no gargalo 

simbolizam a mão de Fátima ou hamsá (nome de uma das filhas do profe-

ta Maomé, cuja veneração no Islamismo se assemelha à da Virgem Maria 

entre os católicos), e tem como função proteger o líquido contido contra 

os maus espíritos. Este tipo de recipientes era fabricado com barros 

brancos, bem decantados e cozidos, com o objectivo de manter a água 

fresca. 

Dimensões: Boca – 12,5 cm, altura – 50 cm, largura – 36,5 cm 

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Esta peça foi descoberta em 2007 nas escavações arqueológicas do Largo da Fortaleza em Cacela Ve-

lha. Neste largo foram identificados sete silos que serviram como lixeiras na última fase de ocupação 

islâmica em Cacela Velha. No silo sete estavam depositados os restos deste cântaro, assim como os 

de um conjunto de outras peças cerâmicas. Este tipo de cântaro não é peça exclusiva de Cacela Velha, 

também apareceram exemplares muito parecidos em Tavira, Mértola, Silves entre outros sítios com 

ocupação islâmica 

A peça foi recentemente restaurada no laboratório de conservação e restauro do Museu Municipal de 

Faro e encontra-se no CIIP Cacela, na antiga Escola Primária de Santa Rita. 
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Visita-jogo a sítio arqueológico: “Desenterrar o passado. Fazer 

falar pedras, ossos e cacos no túmulo megalítico de Santa Rita”  

Exposição “Profissões antigas de Cacela” recebe grupos  

de visitantes 
 

A exposição “Profissões antigas de Cacela” continua patente na antiga 

Escola Primária de Santa Rita e tem sido visitada por um público muito di-

versificado. Crianças, jovens, adultos e idosos têm vindo conhecer as histó-

rias de vida e as profissões dos 10 profissionais retratados nesta exposição. 

Para além de turistas nacionais e estrangeiros e de habitantes da região, re-

cebemos em Julho um grupo de pessoas da Associação de Reformados e 

Pensionistas e Idosos do Concelho de Faro e um grupo de crianças do Co-

légio da Oficina da Criança de Faro. 

Se para as crianças e jovens esta exposição dá a conhecer profissões que 

muitos desconhecem por estarem ligadas sobretudo ao meio rural, para os 

mais idosos esta exposição é um espaço para recordar e partilhar memó-

rias de como se vivia antigamente. 

Se ainda não teve oportunidade de  visitar esta exposição, venha até ao CIIPC conhecer ou recordar 

estas profissões.    

 

 No dia  30 de Agosto o CIIPC voltou a dinamizar a actividade educativa: “Desenterrar o passado. 

Fazer falar pedras, ossos e cacos no túmulo megalítico de Santa Rita” que integrou,  a convite do 

Centro de Ciência Viva de Tavira, o Programa Ciência Viva no Verão,  

 Quase duas dezenas de participantes realizaram um percurso até ao Túmulo Megalítico de Santa 

Rita, um monumento funerário com cerca de 5000 mil anos. A colocação de questões e o lançar de 

desafios, propiciando o contacto directo com o monumento e artefactos pré-históricos, foi ponto 

de partida para o envolvimento activo dos participantes na construção de conhecimento sobre o 

significado deste túmulo megalítico para as sociedades que o construíram e utilizaram. 
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No Tomilho n.º 16 fizemos referência à nova campanha de escavações 

arqueológicas no Sítio do Poço Antigo em Cacela-a-Velha, que iniciou 

no dia 18 de Junho e terminou no dia 14 de Julho. Esta campanha foi 

coordenada por Cristina Tété Garcia (arqueóloga, Direcção Regional 

de Cultura do Algarve), Maria João Valente (zooarqueóloga, Universi-

dade do Algarve) e Hugo Cardoso (antropólogo, Simon Fraser Univer-

sity do Canadá). 

Ao fim de 17 anos, retomam-se os trabalhos de escavação, em que os 

objectivos principais são determinar os limites e a dimensão da necrópole cristã (2.ª metade século 

XIII - século XVI), compreender a organização e arquitectura do bairro islâmico (século XII - 1.ª meta-

de século XIII) e estudar a transição entre a ocupação medieval islâmica e o período medieval cristão. 

Também se procurou confirmar a existência da antiga igreja da Nossa Senhora dos Mártires, provavel-

mente situada na zona poente do sítio arqueológico. 

O início dos trabalhos arqueológicos não se revelou tarefa fácil porque, ao contrário da campanha an-

terior (2001), foi necessário escavar cerca de 45 cm de terra até encontrar o primeiro nível que en-

volvia o cemitério. Por sua vez, as ossadas encontravam-se inseridas numa camada muito compacta e 

difícil de escavar. Mas como o trabalho em Arqueologia é de persistência, o entusiasmo aumentava na 

medida em que as camadas de terra eram escavadas. Começaram então a aparecer os primeiros der-

rubes dos compartimentos das casas islâmicas e, a seguir a estes, as últimas lareiras e as lixeiras assen-

tes nos pavimentos. 

Mas por que razão estão os esqueletos cristãos associados às casas 

do bairro islâmico? Quando o bairro islâmico deixa de exercer a sua 

função habitacional, o que resta das suas casas e ruas é aproveitado 

para servir de “aconchego” às sepulturas cristãs. Os esqueletos apare-

cem junto às paredes das casas, nas entradas e no interior dos com-

partimentos. 

Na área de escavação a poente, onde em 2001 se colocou a hipótese 

de estar sediada a primitiva igreja da Nossa Senhora dos Mártires, de-

vido ao aparecimento da fundação em alvenaria de uma casa, uma en-

Arqueologia e História 

Primeiros resultados da campanha arqueológica 

em Cacela Velha 

Vista geral do sector poente  

Esqueleto cristão 
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trada num nível superior ao das casas islâmicas e ao alinhamento dos es-

queletos que estavam sepultados no seu interior, os resultados não foram 

os esperados. Afinal, aquelas estruturas pertenciam a mais uma casa islâ-

mica, com esqueletos sepultados nos seus compartimentos. A necrópole 

cristã continua a aparecer, mas a igreja está fundada em parte incerta. 

Neste espaço foram encontrados oito es-

queletos, sendo que dois deles pertenciam 

a fetos ou recém-nascidos. Um dos achados 

mais curiosos foi a sepultura de um gato 

que pensamos estar associada a uma das 

sepulturas humanas. 

No sector nascente os achados foram significa-

tivos. Foi colocada a descoberto uma ampla via 

com a canalização de águas pluviais do bairro 

islâmico, uma habitação com derrube de telha-

do e dois esqueletos, um deles em perfeito estado de conservação. 

No decorrer dos trabalhos de escavação arqueológica apareceram vários 

fragmentos de objectos em cerâmica, ferro e vi-

dro, utilizados no quotidiano dos habitantes do 

bairro. Nesta campanha de escavação temos quase 

centena e meia de sacos de fragmentos de cerâmi-

ca. As formas de cerâmica que aparecem em maior número são as panelas, 

as caçoilas, as tigelinhas vidradas e os cântaros. Uma das formas em desta-

que nesta campanha são os trípodes, recipientes que serviam para aquecer 

a comida ou para queimar ervas aromáticas. 

Também são consideráveis os restos de comida, os-

sos de animais (galinha, lebre, ovelha, vaca), e bival-

ves (conquilha, ostra, amêijoa, berbigão) encontrados nas lixeiras. Testemunhos 

valiosos para o conhecimento da alimentação neste período da história em Ca-

cela Velha. 

Com o finalizar das escavações parte dos materiais arqueológicos foram levados 

para o laboratório de conservação e restauro da Universidade do Algarve. Os 

materiais cerâmicos estão a ser limpos e tratados no Centro de Investigação e 

Informação do Património de Cacela em Santa Rita. 

Nos próximos 3 anos dar-se-á continuidade a este projecto estando previstas mais 3 campanhas ar-

queológicas onde se aprofundarão os conhecimentos sobre este período da nossa história.  

 

Compartimento habitacional 

Sepultura de um gato 

Sistema de canalização 

Cerâmica trípode 

Mandíbula de vaca 


