
Da azeitona ao azeite. A oliveira e o 

olival no sotavento algarvio  
O último passeio do Ciclo Passos Contados foi dedicado à oliveira, azeitona e 

ao azeite num percurso 

orientado por Ana Arsé-

nio, engenheira horto-

frutícola.  

A oliveira é elemento cen-

tral na cultura mediterrâ-

nia, integrando, a par do 

trigo e da vinha, a conhe-

cida trilogia mediterrânica 

e faz parte da paisagem 

algarvia desde há pelo me-

nos dois mil anos. Os ro-

manos difundiram a cultu-

ra da oliveira e faziam a extracção do azeite, tradição que se manteve e de-

senvolveu no nosso território durante a presença islâmica, como atestam as 

palavras azeitona (do árabe az-zaytuna) e azeite (az-zayt ). Na Idade Moder-

na, em 1577, Frei João de S. José dedica um capítulo da sua Corografia do 

Reino do Algarve aos olivais do Algarve e à boa invenção que acharam os 

algarvios de fazer o azeite, descrevendo os olivais na região, a forma como 

se apanhava a azeitona e os processos artesanais e caseiros (na própria casa 

ou quinta ao invés de nos lagares) de fabrico do azeite. 

São conhecidos ao longo da história os diversos usos do azeite: como ali-

mento, conservante, medicamento, para a iluminação e também em rituais 

religiosos. 

Mas nem toda a azeitona se destina à extracção do azeite. Depois das chuvas 

do início do Outono, as azeitonas ficam boas para serem colhidas para con-

serva. Usam-se britadas, retalhadas ou simplesmente inteiras em salmoura. 

 (Continua na página 2) 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

A última edição do Tomilho deste 

ano dá destaque ao tema da azei-

tona e azeite, desenvolvido no 

último passeio dos Passos Con-

tados. Um dos artigos da rúbrica 

de História e Arqueologia e a rú-

brica Objecto com História são 

também sobre esta temática. 

Dedicamo-nos depois às activi-

dades desenvolvidas pelo CIIPC 

em Setembro/Outubro 

(passeios, oficina, mercadinhos, 

residência artística, visitas e ofer-

ta educativa). 

Divulgamos também o trabalho 

de arqueologia que o CIIPC está 

a desenvolver ligado à limpeza 

dos materiais cerâmicos encon-

trados na última campanha ar-

queológica, em Cacela Velha.  

Homenageamos um dos princi-

pais leitores do Tomilho que nos 

deixou há pouco tempo, o Mes-

tre  Manuel José Batista, parti-

lhando recordações de alguns 

dos muitos bons momentos que 

passámos juntos. 

A fotografia antiga desta edição 

recorda a infância e juventude 

dos irmãos Valente. 

E como a época do Natal se 

aproxima, partilhamos uma re-

ceita de galo caseiro, um dos 

alimentos consumidos tradicio-

nalmente nesta época festiva. 

Para terminar, deixamos-lhe um 

passatempo, um convite e a 

agenda cultural para os próximos 

dois meses. 

Boas leituras e…até Janeiro! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Passeio “Da azeitona ao azeite” 

 

Passeio sobre platibandas 

Passeio sobre a cal, cor e ornamentos 

A arquitectura doméstica do Algarve beneficiou, entre o último quartel do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX, de várias campanhas or-

namentais que marcaram profundamente a imagem urbana da região. 

A ornamentação das fachadas, recorrendo a várias técnicas de revestimen-

to, como as caiações, marmoreados, escaiolas, esgrafitos e trabalhos de 

relevo em argamassa, para além das suas exigências técnicas e construti-

vas, revela a existência de uma classe operária especializada e organizada 

de artífices e as motivações e gosto dos seus encomendadores. 

A platibanda, considerada como um dos elementos mais representativos 

do remate superior do paramento da fachada, é também o resultado de 

transformações na arquitectura na região, enquadrando posturas munici-

pais e regulamentações próprias, modificações dos modos de habitar e do 

espaço interno das habitações, que se consolida nos principais centros ur-

banos e se expande pela periferia e zonas rurais. 

Percorrendo as ruas de Vila Real de Santo António com a orientação da 

Arquitecta Marta Santos, os participantes aprofundaram alguns destes te-

mas fundamentais que configuram a ornamentação das fachadas e que con-

tinuam a marcar de forma profunda a arquitectura da região.  

 

(Continuação) 

O passeio contou com a participação es-

pecial de Maria José Regato que, antes de 

iniciar o percurso, mostrou aos participan-

tes como fazia o azeite em sua casa utili-

zando, para tal, o moinho para a azeitona e 

o lagar caseiro. 

Depois, ao longo do percurso pela zona da 

Fonte Santa, conversou-se sobre o olival tradicional no Algarve, tantas 

vezes associado ao pomar de sequeiro, sobre práticas da apanha da azei-

tona, da sua conservação e ainda sobre processos de fabrico do azeite.  

O passeio terminou no Jardim representativo da flora do Algarve, na 

Várzea de Cacela Velha, com uma prova de azeites algarvios com dife-

rentes características. 

 O Ciclo Passos Contados estará de volta no próximo ano com mais 7 pas-

seios pedestres de interpretação da paisagem em Cacela e Vila Real de 

Santo António.  
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Aconteceu... 

 

 

 

 

 

 

 

Visita da ASMAL - histórias e música 

Mercado das Trocas 
Mercadinho de Outono 

Trimestralmente temos o prazer de receber a visita dos nossos amigos da ASMAL, quem vêm passar 

uma manhã connosco, visitando a exposição e participando numa oficina organizada pelo CIIPC.  

A visita de Setembro foi, no entanto, especial pois a actividade foi organizada e dinamizada pelo grupo 

da ASMAL com a excelente orientação da técnica Telma Silva. 

Depois da visita à exposição das profissões anti-

gas de Cacela, apresentaram-nos um conjunto de 

contos por eles realizados na oficina de escrita 

criativa que faz parte da oferta da ASMAL, narra-

tivas originais que pretendem vir a publicar muito 

em breve. Estes contos já têm sido apresentados 

em algumas escolas e as crianças têm gostado 

muito. 

Depois dos contos, cantaram duas músicas acom-

panhados à guitarra pelo Telmo, músico e utente 

desta associação. 

Foi uma belíssima manhã que estes amigos nos proporcionaram e a quem agradecemos a visita. 

A 15ª edição do Mercado de Trocas 

aconteceu em Cacela Velha na tarde de 

dia 16 de Setembro. 

Assumindo-se como um mercado alterna-

tivo onde não há dinheiro, as trocas de 

serviços e produtos são feitas de forma 

directa. Para além de alegria e boa dispo-

sição, quem participou e visitou o merca-

do encontrou roupas, brinquedos, aces-

sórios, livros, artesanato, produtos de 

hortícolas biológicos, sumos, bolos, mas-

sagens com taças tibetanas e oficinas para 

crianças.  

Realizado no dia 4 de Novembro, o Mercadinho de Ou-

tono de Cacela Velha contou com a participação de cer-

ca de 80 artesãos, produtores alimentares e vendedores 

de velharias e artigos de 2ª mão. 

Ao longo do dia contámos com música selecionada por 

Dj Yacobian  e com o violinista Roy Nicholls interpre-

tando peças de autores clássicos. 

Os artesãos de Tavira em Pedras foram os vencedores 

da bancada mais bem decorada do Mercadinho de Ou-

tono de Cacela Velha 2018, que foi também a bancada 

mais votada pelo público. 

Como prémios receberão um diploma e a isenção do 

pagamento da participação nos Mercadinhos de Cacela 

Velha, durante o ano de 2019. Parabéns aos vencedo-

res! 
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 Residência artística faz pão no CIIPC 

No dia 10 de Setembro o CIIPC recebeu cerca de uma dúzia de jovens ar-

tistas de várias nacionalidades que vieram aprender a fazer pão  com a nossa 

amiga e colaboradora  Luísa Teixeira, orientadora desta oficina.  

Dando a conhecer a história do pão e as transformações químicas que se 

dão em todo o processo de realização deste alimento tão essencial para as 

nossas vidas, Luísa Teixeira desafiou depois estes jovens a experimentar fa-

zer o seu próprio pão. 

Estes jovens, com formações muito diferentes que vão desde o design, à 

dança, arquitectura, desenho, teatro, etc.,  passaram 10 dias numa residência 

artística na região com o objectivo conhecer uma comunidade, partilhar ex-

periências de arte trabalhando em conjunto para apresentar propostas artís-

ticas alternativas. 

Oficina Bolsas de retalhos das nossas avós 

Coser uma bolsa de pano com retalhos ou um 

talego (como lhe chamam em algumas zonas) 

fazia parte do quotidiano das nossas avós. Fa-

ziam-no aproveitando sobras de tecidos, reta-

lhos de roupas já sem uso, combinando cores, 

texturas e formas ao sabor da vontade e ima-

ginação. Muitas bolsas eram alindadas no final 

com biquinhos, borlas e um cordão colorido. 

Não há por isso duas bolsas iguais. E cada uma 

conta a sua história: quem a fez, quando, a 

partir de que peças de roupa, e para que fins. 

 Os usos eram variados: guardar o pão, feijão ou grão, as ervas para o chá, 

transportar o comer quando se trabalhava no campo,…. Era comum as 

noivas levarem no enxoval uma ou duas bolsas, sempre úteis no novo lar. 

 Era também com estas bolsas que as crianças iam, pelos Santos e Finados 

(1 e 2 de Novembro), de porta em porta pedir pelos santos, pelas almas 

ou pelos defuntos, dizendo expressões como: Pão por Deus ou Bolinho, 

bolinho, pela alma do defuntinho. Recebiam no saco: bolinhos, figos secos, 

amêndoas, nozes,… 

 Nesta oficina, realizada dia 20 de Outubro, cada participante apreendeu a 

coser a sua bolsa de retalhos com a sábia orientação da artesã Maria José 

Torres a quem muito agradecemos. Da oficina resultaram 10 lindas bolsas 

cheias de histórias para contar. 
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Oferta educativa de Vila Real de Santo António para 2018/2019 

Foi lançado o guia da Oferta Educativa Municipal para o ano lectivo 

2018/2019, que reúne um conjunto diversificado de projectos e ac-

ções educativas a desenvolver pelos vários serviços da autarquia e 

que pretendem ser um contributo para o enriquecimento curricular 

de todas as escolas do concelho nos seus vários níveis de ensino.  

O CIIPC, pertencente à Divisão da Cultura e Património Histórico, 

oferece à comunidade escolar as seguintes acções educativas: 

Abrigos e lugares mágicos para os pequenos ajudantes do jardim ( Pré-escolar e 1ºciclo), Ofici-

na de arqueologia (1º, 2º e 3º ciclos), Desenterrar o Passado e fazer falar as pedras, ossos , ca-

cos no túmulo megalítico (do 1ºciclo ao secundário) e Peddy- paper: património de Cacela Ve-

lha (1º e 2º ciclos).  

Para além destas actividades pontuais, pretende ainda desenvolver as seguintes acções educativas: 

 Viajar até ao passado. Com o objectivo de aproximar os alunos da arqueologia, através de 

diversas actividades como por exemplo: Visitas a sítios arqueo-

lógicos; Experiência de escavação, registo e conservação; Répli-

cas de artefactos arqueológicos; Dinamização de clube de ar-

queologia em contexto escolar, etc. (1º, 2º, 3º ciclos e secundá-

rio). 

 Lendas do Algarve. Com o objectivo de sensibilizar os alunos para a preservação e valorização 

do património oral da região, em concreto das lendas, explo-

rando a criatividade e a expressão artística a partir das lendas 

do Algarve.  As actividades do projecto compreendem a nar-

ração de lendas em sala de aula, a construção de uma caixa 

representando a lenda escolhida e por fim a realização de uma 

exposição (Pré-escolar e 1ºciclo - 1º e 2ºs anos). 

Pretende-se ainda dar continuidade ao projecto educativo  Jogo do Moinho, que se debruça sobre 

um jogo de tabuleiro de grande popularidade durante o período islâmico na Península Ibérica. (1º e 2º 

ciclos) 
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Este artigo vem na continuidade dos artigos anteriormente publicados sobre a campanha de escavações 

arqueológicas de 2018 no sítio do “Poço Antigo” em Cacela Velha. 

Desta vez vamos falar sobre os trabalhos de limpeza da cerâmica encontrada e do tipo de peças que fo-

ram identificadas. 

Os fragmentos cerâmicos aparecem em todas as camadas de terra escavada. Nas camadas superficiais 

estão muito mal conservados, mas à medida que vamos avançando para os níveis de lixeiras, lareiras e 

pavimentos das habitações islâmicas, os fragmentos apresentam-se um pouco mais completos e com 

marcas de uso que nos indicam a sua última fase de utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referimos no Tomilho anterior, os materiais cerâmicos estão actualmente a ser tratados no CIIPC. 

A primeira fase de tratamento é a lavagem de todos os fragmentos recolhidos, tendo sido lavados, até ao 

momento, um total de 140 sacos. Durante os trabalhos de limpeza dos materiais, temos contado com o 

apoio da Voluntária Anki Rickenberg, residente em Santa Rita, a quem muito agradecemos a valiosa cola-

boração. 

 

Arqueologia e História 

O que nos contam os “cacos” encontrados em Cacela Velha? 

Alguns dos fragmentos encontrados nas últimas 
escavações arqueológicas em Cacela Velha  

Lavagem de materiais no CIIPC 
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No decorrer dos trabalhos de lavagem, foi possível fazer um primeiro diagnóstico dos materiais cerâmi-

cos. Vamos falar, em particular, dos materiais recolhidos numa das lixeiras escavadas num dos comparti-

mentos de uma casa islâmica do Sector Poente.  

Nesta lixeira não tivemos a sorte de encontrar uma peça completa ou semi completa pois a totalidade 

dos materiais está muito fragmentada e não permite reconstituição de peças. Contudo, é possível fazer 

uma aproximação ao tipo de recipientes utilizados pela família que habitou esta casa. A louça de cozinha 

é uma constante em todas as casas do bairro islâmico, e nesta casa não seria excepção. Fragmentos de 

panelas com marcas de fogo, caçoilas, malgas e alguidares assumem destaque, a par de fragmentos de 

tigelas e jarrinhas. Assíduos, como a louça de cozinha, são os fragmentos de cântaros, potes e talhas. 

Uma boa surpresa nesta lixeira foi o achado de uma miniatura de jarro (bordo e parte do corpo). Este 

tipo de miniatura já apareceu anteriormente no bairro islâmico, nas escavações realizadas em 1998, o 

que indica que seria uma prática comum a execução das mesmas. O aparecimento de miniaturas de pe-

ças cerâmicas é característica nos contextos arqueológicos islâmicos, em território português com des-

taque para Silves, Mértola, Loulé e em Cacela Velha. Os estudiosos nesta matéria dizem que estas peças 

tinham um uso lúdico sendo utilizadas como brinquedos. Também assumiam uma componente didáctica, 

servindo para que as crianças, em especial as meninas, iniciassem a sua aprendizagem nas lides domésti-

cas. 

Esta lixeira não era composta exclusivamente por fragmentos de cerâmica, mas também por restos de 

alimentação (cascas de conquilhas, berbigão, ostras, ossos de galinha, coelho, ovelha), carvões e outros 

vestígios que serão estudados pela equipa de zoo-arqueologia da Universidade do Algarve.  

Esta lixeira, até ao momento parcialmente escavada, será estudada na íntegra na próxima campanha de 

escavações arqueológicas, a realizar-se em 2019.  

Miniatura de jarro (1998)                                    Miniatura de jarro (2018)                                   Miniatura de jarro 

Compartimento onde foi encontrada a lixeira 



MESTRE MANUEL JOSÉ BATISTA, 

 barbeiro e habilidoso em muitas outras artes 

Mestre Manel Zé, nosso vizinho e amigo, deixou-nos há um mês mas ficaram as memórias: os muitos mo-

mentos em que abriu as portas da sua barbearia para partilhar os seus saberes com crianças, jovens e pas-

seantes; o contributo valioso para muitas das exposições do CIIPC; a sua presença animada em convívios 

(magusto, presépio algarvio) e na festa dos Maios; o toque do seu bandolim em dia de aniversário,… 

 

 

P Á G I N A  8  

Visita à barbearia no dia da abertura oficial do CIIPC, 2005 

Entrevistado por crianças no âmbito de projecto so-
bre profissões antigas, 2007 

Explicando as artes do ofício a jovens de curso pro-

fissional, 2012 Partilhando saberes com utentes da Asmal, 2016 

Colaborando nos Maios, na aldeia de Santa Rita, 2017 e 2018 
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Partiu o Mestre mas fica vivo – como a sua sombra projectada na parede branca – tudo o que connosco 

viveu e partilhou. Obrigada Mestre Manuel José. 

Colocando gatos num alguidar de barro para 

exposição “Olarias em Santa Rita”,  2016 

Na exposição “Documentar Cacela” 
ao lado da sua fotografia, 2017 

Na inauguração da exposição “Profissões   

Antigas de Cacela”, 2018 
Mostrando como fazia os 

seus estores de loendro num 

percurso “Passos Conta-

dos,” 2017 

Tocando bandolim para crianças no 

dia do seu aniversário, 2016 

Magustos no CIIPC 



 

O AZEITE E A ILUMINAÇÃO AO LONGO DOS TEMPOS 
Testemunhos materiais (lucernas, candeia e candis) e tradições 
 

São conhecidos e diversos ao longo da história os usos do azeite: como alimento, conservante, medi-

camento,… Todavia as gerações mais novas terão pouca memória da importância que o azeite teve ao 

longo dos tempos na iluminação das casas e também em rituais religiosos. 

A vulgarização do uso do azeite para iluminação dá-se a partir dos romanos. E foi, desde então até ao 

advento da electricidade, o combustível mais utlizado em lucernas, candeias e candis. A candeia era, até 

há pouco tempo, elemento fundamental nas casas portuguesas. Em barro, folha-de-flandres, feita pelos 

latoeiros, ou em metal mais nobre como o cobre ou bronze. 

Os arqueólogos têm encontrado utensílios de iluminação - lucernas, candis e candeias - de várias épo-

cas e nos mais variados contextos: habitações, locais de culto, trabalho em minas, necrópoles e outros.  

Vestígios arqueológicos de época romana  

Os romanos iluminavam-se na escuridão por meio de tochas, velas, lanternas e lâmpadas de azeite, es-

tas últimas conhecidas como lucernas (lucernae). As lucernas, empregues tanto na iluminação pública 

como na privada, estavam presentes em diversos momentos da vida laica e religiosa, associadas ao cul-

to dos mortos e a rituais.  

A lucerna de cerâmica (termo que terá derivado da palavra latina “lychnus” - instrumento que através 

da combustão da mecha embebida em combustível líquido, o azeite por exemplo, produz luz) tornou-

se num dos utensílios de iluminação mais comuns, vulgarizando-se por todo o mundo romano, sendo 

frequentemente identificado em grande parte dos sítios arqueológicos.  

Um dos aspectos mais atractivos neste 

pequeno artefacto é a riqueza decorativa: 

desde cenas da vida quotidiana ao univer-

so mitológico da Antiguidade, passando 

por representações de animais, plantas a 

simples objectos. …. Em Castro Verde existe um museu - museu da Lucerna – aberto ao público des-

de 2004, exclusivamente dedicado à lucerna de época romana. 

Vestígios arqueológicos de época islâmica 

Candeias e candis foram os utensílios de iluminação mais utilizados durante o período islâmico. São 

ambos pequenos recipientes onde se coloca uma gordura. Têm um bico onde se coloca um pavio que, 

aceso, gera luz. 

O candil, portátil ou fixo, era utilizado para a iluminação doméstica, especialmente à noite, sendo por 

isso um objecto fundamental nas casas do al-Andalus. O combustível mais utilizado era o azeite. O 

exemplar mais característico é o de bico alongado, evolução directa das lucernas romanas. Os candis 

são constituídos pela asa, o bico (onde se colocava a torcida), o depósito de combustível (o azeite), o 

colo e o bordo.  

Arqueologia e História 
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Os seus elementos decorativos e material de fabrico variavam consoante a classe social dos seus pro-

prietários 

. Os modelos em bronze com decorações de 

animais só seriam admissíveis em ambientes 

abastados. Predominam por isso no registo ar-

queológico os exemplares cerâmicos. 

Uma das mais antigas referências remete para o 

achado de um candil em metal proveniente do 

sítio da Horta, freguesia de Cacela “entre o Arrife e 

Torre, ao pé de umas sepulturas que ahi appareceram” (José Leite Vasconcellos, 1899 – 1900). Em 

1902, o mesmo autor num artigo “Candeias árabes do Algarve” faz uma descrição minuciosa de dois 

candis em bronze, provenientes de Cacela. 

O candil distingue-se da candeia com base na sua morfologia. O 

candil, o utensílio de iluminação mais comum em período islâ-

mico apresenta forma fechada, enquanto o termo candeia se 

aplica aos contentores de fogo com forma aberta.  

A partir de finais do séc. XI retoma-se uma forma muito antiga e simples que consistia em moldar pe-

quenas taças de barro e comprimir um lado para formar um bico. São candeias de câmara aberta que 

podem ser ou não vidradas e que por vezes têm asa. Uma variante tem um pé alto e uma asa que par-

tem de uma base comparável a um pires. A candeia de pé alto surge no séc. XII, sendo comum em sí-

tios almóadas por todo o al-Ândalus. Aparece, igualmente, associada a contextos cristãos.  

Em Cacela Velha, no sítio do Poço Antigo, foram encontrados um exemplar de um 

candil de bico alongado e uma candeia de pé alto, com o tradicional vidrado verde, 

característico do período almóada.  

As fontes escritas do período islâmico referem-se ao facto da mulher se fazer acompa-

nhar no interior da casa por uma pequena almotolia com a qual tanto alimentava as lâmpadas como 

temperava a comida. O papel da mulher na casa era ao mesmo tempo fonte de comida e de luz.  

Até aos nossos dias 

O azeite continuou a ser utilizado na iluminação das casas e em contextos religiosos durante boa parte 

do Séc. XX, especialmente nas zonas rurais. A candeia de latão ou em folha-de-flandres -  produzida 

pelos latoeiros - foi o sistema de iluminação mais vulgar no espaço doméstico, convivendo com os can-

deeiros de petróleo, muito antes do advento da luz eléctrica. Era costume manter em casa uma lampa-

rina de azeite (com uma mecha de algodão) acesa dia e noite, pois era difícil, antes da vulgarização dos 

fósforos, acender de repente uma luz quando anoitecia. 

Eram também usadas as candeias de azeite nos oratórios, para rezar às almas e para velar os mortos. 

Para as procissões nocturnas usavam-se também as candeias. Facto curioso é que em algumas zonas 

do país, faziam-se a partir das cascas de caracóis com azeite e uma torcida.  

Já na antiguidade clássica honravam-se os deuses e mortos com a chama que ardia com o azeite das 

oferendas. A mesma chama sagrada alimentada pelo azeite dos devotos crepitava até há bem pouco 

tempo nas igrejas, capelas e criptas. Facto bem revelador da importância simbólica e religiosa do azeite 

associado à luz, desde há mais de dois milénios. 
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Candis de bico alongado (Algarve) 

Candis de bronze de Cacela 
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Objecto com História  
Lagar  de azeite caseiro 

FUNÇÃO PRINCIPAL:  

O lagar de azeite serve para transformar a pasta de azeitona, proveniente da 

moagem da azeitona, em azeite. Pode também ser usado para fazer vinho. 

Fontes históricas contam-nos que lagares semelhantes a este eram usados pelo 

menos desde o  Séc. XVI, por famílias rurais para fazerem o  seu azeite em casa.  

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Este objecto é exclusivamente feito em madeira. É composto por quatro pernas 

que sustentam um tabuleiro quadrangular com 78 cm de comprimento por 55 cm de largura. 

As pernas de trás são mais compridas para assegurar a inclinação do tabuleiro (diferença de 10 cm 

entre as pernas de trás e as da frente). A parte mais baixa do tabuleiro apresenta um orifício no meio 

da cabeceira que vai ter a uma bica com uma boca por onde o líquido escorre. 

A pasta do fruto é colocada numa talega de pano cru ao qual se junta água quente (aproveitava-se a 

água da chuva ou do poço). Posteriormente, a pessoa que faz o azeite, espreme a talega dentro do 

tabuleiro de cima para baixo e o líquido produzido (borra) vai escorrendo até à bica, caindo depois 

no pilão em cerâmica que se encontra debaixo da mesma e onde a separação entre a água e o azeite 

se faz de forma natural. 

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Este lagar pertenceu a  António Fernandes Neto que depois deixou à sua 

filha, Maria José Pereira Neto Gil, actual proprietária. A sua origem é 

portanto anterior a 1944, ano que que esta senhora nasceu. 

Maria José Gil supõe que o lagar terá sido comprado pelo seu pai ou mesmo avô, não tendo portan-

to sido construído em sua casa.  

Tal como em muitas outras casas da zona da serra e barrocal, António Neto fazia azeite em casa, no 

sítio das Sesmarias,  todos os anos utilizando este lagar para o efeito. Em média, enchia 4 potes gran-

des com azeite. Esta prática durou até à abertura do lagar da família Tamissa, em Vila Nova de Cace-

la, à roda do ano de 1956. Nessa altura, António Neto passou a levar as azeitonas para este lagar pa-

ra aí se fazer o azeite. Este era para consumo da família, mas também para venda directa a pessoas 

que o vinham comprar a casa.  

Após a morte de António Neto, a sua esposa veio viver para casa da filha Maria José, em Santa Rita e 

trouxe o lagar consigo. Nessa altura, 1984, o lagar volta a ser usado para fazer azeite para a família, 

prática que se estendeu até 2016, último ano em que Maria José Gil fez azeite em casa.  

Actualmente o lagar não se encontra a uso e foi exposto no passeio realizado à volta do tema da 

azeitona e azeite, tendo a sua proprietária demonstrado aos participantes a sua utilidade. 
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Memórias e saberes 

 

A fotografia desta edição tem cerca de 65 

anos e foi tirada aos irmãos Valente na Feira 

Anual de Santa Teresa, em Cacela, por um 
fotografo profissional de Vila Real de Santo 

António. 

A menina, com 4 anos,  chama-se Maria Alber-

tina  Nascimento Valente e o menino, seu ir-

mão mais velho de 6 anos, José Fernando Nas-

cimento Valente. Nasceram na Ribeira da Ga-

fa, em 1949 e 1947, respectivamente. 

Os pais dedicavam-se à agricultura, tinham 

umas bestas para lavrar a terra e cabras. Por 

ocasião da feira de Santa Teresa, iam a Cacela 

em família comprar animais para o governo da 

casa e do campo. 

José Fernando iniciou-se cedo nas lides do tra-

balho ajudando a família. Aos 17, 18 anos, mu-

daram-se para a Alta Mora. O pai tirou o cur-

so de motorista e fazia a carreira de Vila Real 

de Santo António – Alta Mora – Alcaria do 

Cume. Aí começou a aprender as artes da 

cestaria em cana com os muitos cesteiros de 

havia na zona. A abundancia da cana nas ribei-

ras próximas, como a de Odeleite, numa altu-

ra em que quase tudo da agricultura se transportava em cestos, faziam a actividade prosperar. Até a 

fruta e os legumes que seguiam para Lisboa iam acondicionados em cestos de cana.  

Maria Albertina estudou até à 4ºclasse e, com cerca de 10, 11 anos, foi para o Porto, estudar para 

um colégio interno de freiras onde esteve até aos 17, 18 anos. 

Há cerca de 20 anos a família regressou à Ribeira da Gafa. No Monte onde habitam, nas proximida-

des de uma ribeira onde a cana abunda e com a palmeira anã crescendo nos campos em volta, José Va-

lente continua a dedicar-se à cestaria em cana, à empreita com palma, que já a sua mãe fazia, e a fazer 

esteiras em junco, ao mesmo tempo que cuida da horta da família. 

Apanha a cana entre Setembro e Janeiro, racha-as ao comprimento e com uma plaina de couro e 

uma faca limpa-as antes de as começar a entrançar. Cestos, canastras, protecções em cana para as ár-
vores,…  A palma colhe-a entre Julho e Setembro e deixa-a secar antes de a rachar para a trabalhar 

nos entrançados que caracterizam as artes da empreita: alcofas, bolsas, vassouras… 

Já em pequeno era um rapaz habilidoso, fazia teimosas, esparrelas para pássaros. Hoje aplica esse 

engenho às suas artes. Desenvolveu uma ferramenta para cortar a palma em medida exacta e construiu 

um instrumento, combinando troncos e boias de pescador, para fazer esteiras de junco. 

Maria Albertina é o grande apoio do seu irmão, tratando da lida e da gestão da casa. 

Recordações dos irmãos Valente 
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Galo de cabidela, receita de Esmeralda Nascimento 

Ingredientes: 

 

 1 Galo cortado aos pedaços e seu sangue 

 1 ou 2 cebolas 

 Alho 

 Azeite 

 Vinho branco 

 Salsa e coentros 

 Tomate  

 Pimento verde e vermelho 

 Louro 

 Pimenta e sal 

 Batatas 

 

Preparação: 

 

 Temperar o galo com cebola e alho picados, sal e pimenta, vinho branco, louro e salsa ou coen-

tros. Deixar marinar. 

 Colocar o galo com o marinado na panela e levar ao lume a cozinhar. 

 Deixar cozinhar um pouco e juntar o tomate (ou polpa de tomate), os pimentos vermelho e 

verde e as batatas já peladas e cortadas. 

 Deixar cozinhar em lume brando. 

 No final da cozedura, junta-se o sangue do galo e deixa-se cozinhar mais 1 ou 2 minutos. 

 Já com o lume desligado acrescentam-se coentros picadinhos e está pronto a servir. 

 Pode ser também acompanhado com arroz. 

 Bom apetite! 

Receita 

SIMBOLOGIA DO GALO 

O galo é símbolo do sol. Anuncia todos os dias a sua chegada, com a alvorada. Se 

canta fora de horas é mau presságio. Nos cata-ventos, é protector da casa contra 

coisas ruins. 

Deve ser morto ritualmente e comido nas festas do sol, ou seja na noite de Natal, remetendo para 

antigos cultos associados ao solstício de Inverno. Veja-se também no Natal a Missa do Galo à meia-

noite, que reúne os cristãos nas igrejas. 

Diz o povo que o galo aos 7 anos põe um ovo de onde sai uma serpente. 



 

Cruzadex 
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Passatempo 

PALAVRAS E NÚMERO 

DE LETRAS 

5 LAGAR 

6 AZEITE 

7 ALUMIAR 

7  CANDEIA 

7 VAREJAR 

8 AZEITONA 

8 OLIVEIRA 

9 ALMOTOLIA 

9 AZEITEIRO 

12 MEDITERRÂNIO 

Vai acontecer... 

Presépio algarvio 

 

Preencha a cruzadex  com as palavras que se encontram na coluna da direita tendo em conta o número de letras. 

A palavra a que corresponde os quadrados verdes tem 8 letras. 

Dia 7 de Dezembro o CIIPC e a população de Santa 

Rita voltam a recriar o Presépio Algarvio na antiga Es-

cola Primária, assinalando a tradição popular da região 

de se armar o presépio e o “altarinho” cercando-o de 

searinhas e de laranjas, votos de pão e de prosperida-

de para a família. 

Dia 27 de Novembro, 3ª feira, às 15h00 - vamos se-

mear o trigo para as searas crescerem. Apareça e tra-

ga latas de conserva usadas para colocarmos as se-

mentes. 

Dia 7 de Dezembro, 6ª feira, às 15h00 -  vamos cons-

truir o presépio em conjunto. Pode trazer laranjas, 

romãs e napperons ou toalhas de renda para enfeitar 

o altar. 

Participe na construção do nosso presépio! 
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EXPOSIÇÕES 

 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 14H00—17H00 
 
 

PRESÉPIO ALGARVIO  

Elaborado com a comunidade de Santa Rita 

CIIPC,  Santa Rita 

De 7 de Dezembro a 6 de Janeiro 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
 
 

OFICINAS (Sujeito a inscrição prévia) 

 

AZEITEIRAS: BISCOITOS DE CONSERVAÇÂO 

Com Luísa Teixeira 

CIIPC, Santa Rita 

Domingo, 11 de Novembro, 15h00 às 17h30 

Para o público em geral 

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

 

OFICINA DE NATAL 

Cadernos Almariados 

Com Elias Gato 

CIIPC, Santa Rita 

Sábado, 8 de Dezembro, 15h00 às 17h30 

Para famílias 

Valor - 7 € (pessoa) 

 
 

JORNADAS 

 

“MUSEUS PARA QUEM?” 

2ªs Jornadas da Rede de Museus do Algarve 

Auditório do Parque Natural da Ria Formosa, Olhão 

16 de Novembro (6ªfeira) 

Das 9h30 às 18h00  

Participação gratuita com inscrição obrigatória: 

http://museusdoalgarve.wordpress.com 

 

MERCADOS 
 

 

MERCADINHO DE NATAL 

Cacela Velha 

9 de Dezembro, das10h30 às17h00 

 

Para terminar, duas manifestações da nossa tradição oral que atestam a impor-

tância do azeite na iluminação ao longo dos tempos. 

 

Quadra popular 

Meu coração é candeia, 

Azeite o teu coração: 

E os teus olhos são torcidas 

Que nunca criam morrão… 

Provérbios  

Cava em Novembro, para plantares em 

Janeiro. 

Em Novembro, põe tudo a secar, que 

pode o sol não voltar. 

 Se em Novembro ouvires trovão, o ano 

que vem será bom.  

Se queres pasmar teu vizinho, lavra, 

sacha e esterca pelo São Martinho.  

Pelos Santos, favas por todos os cantos. 

 De Todos os Santos ao Advento, nem 

muita chuva nem muito vento.  

Do São Martinho ao Natal, o médico e 

o boticário enchem o bornal. Em De-

zembro treme de frio cada membro. 

Em Dezembro descansar, para em Ja-

neiro trabalhar. 

Dezembro molhado, Janeiro geado. 

Em Dezembro chuva, em Agosto uva. 

Em Dezembro, corta a lenha e dorme.  

O que vai acontecer... 

 Adivinha 

Hoje tão desprezadinha 

E tida por indecente, 

Eu dei luz, já fui rainha 

Em casa de toda a gente. 

Solução: candeia 

 


