
Aconteceu...em 2018 
Em 2018, o CIIP Cacela continuou o seu trabalho de investi-

gação, interpretação, usufruto e educação para o patrimó-

nio, dinamizando diversas actividades e projectos. 

Com o público escolar, terminámos o projecto educativo  

“Festividades Cíclicas. Descobrindo as tradições festivas ao longo 

do ano”, dinamizámos a acção educativa “ÀS VOLTAS COM A 

ÀGUA. À descoberta dos patrimónios da água nas 4 cidades” no 

âmbito do Projecto “À Descoberta das 4 Cidades”, a acção 

educativa Jogo do Moinho (no âmbito da Rede de Museus 

do Algarve) e desenvolvemos ainda actividades ligadas ao 

património nas comemorações do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios e no Dia da Criança.  

Pela Antiga Escola de Santa Rita passaram 3 exposições que 

sensibilizaram centenas de visitantes para vários tipos de pa-

trimónio: Identidade cultural da serra do Caldeirão, Pão-

trimónio e as Profissões Antigas de Cacela e terminámos o 

ano com o Presépio Algarvio, realizado com o apoio da co-

munidade de Santa Rita. Associadas a estas exposições e a 

outras temáticas ligadas ao património, o CIIPC promoveu 7 

oficinas para o público em geral, 8 oficinas de férias para cri-

anças e jovens e realizou visitas orientadas a Cacela Velha. 

Desenvolvemos ainda algumas actividades com a ASMAL e 

com idosos da Santa Casa da Misericórdia da Manta Rota e 

Castro Marim. 

A 12ª edição dos  Passos Contados, contou com 7 passeios 

de interpretação da paisagem e território no concelho. 

Em Cacela Velha, e em parceria com a ADRIP, continuaram 

a realizar-se 4 mercadinhos sazonais e, com o Banco de Vo-

luntariado de VRSA, os Mercados de Trocas.  

Destacamos ainda a programação Cultural de Cacela, que 

contou com a festividade dos Maios em Santa Rita e, em Cacela Velha, com a 

6ª edição das Noites d’ Encanto e Recital para violoncelo, no Verão. 

Em 2019 junte-se a nós, participe no Tomilho e nos novos projectos e activi-

dades do CIIP Cacela! 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

Chegámos a 2019! 

Começamos por recordar o que 

aconteceu em 2018, dando espe-

cial enfoque às actividades do 

final do ano (o magusto, as ofici-

nas, o Mercadinho, as actividades 

de educação para o património e 

o Presépio Algarvio). 

Em 2019 começamos em grande 

dando destaque ao tema da cos-

tura, um dos ofícios a que faze-

mos referência na exposição 

“Profissões Antigas em Cacela”, 

com artigos das rúbricas Objecto 

com História e Memórias e saberes 

a partir de uma fotografia antiga. 

A rúbrica História e Arqueologia 

dedica-se à história e usos de 

três plantas tintureiras no al-

Andalus. 

Publicamos também o texto so-

bre as utilidades da palmeira anã, 

escrito por Maria Odete Nasci-

mento. 

Edolino e Noémia Gonçalves 

partilham connosco a receita de 

Papas de Milho, prato tradicional 

da nossa região e que tão bem 

sabe nos dias frios de Inverno.  

Para terminar, deixamos-lhe dois 

passatempos, um convite e a 

agenda cultural para os próximos 

dois meses. 

Boas leituras e…até Março! 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 



P Á G I N A  2  

O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Receita 

Azeiteiras salgadas 

1 medida de aguardente de figo 

1 medida de azeite virgem 

1 ovo 

Sal 

Farelo de trigo 

Farinha de milho e farinha de trigo 

Sementes de sésamo e/ou de girassol 

Bicarbonato de sódio 

Piripíri (opcional) 

Juntar primeiro os ingredientes 

líquidos, mexer e depois juntar 

os sólidos até obter uma mas-

sa consistente. 

Moldar biscoitos com a massa 

obtida e cozinhá-los em forno 

pré-aquecido, no máximo, du-

rante cerca de 15/20 minutos. 

Para confeccionar azeiteiras 

doces, basta acrescentar ras-

pa de laranja, canela e 1 medi-

da de açúcar amarelo, reduzir 

o sal para apenas uma pitada e 

retirar o piripiri. 

Oficina de azeiteiras,  

biscoitos de conservação 
Em homenagem à cozinha popular e, mais uma 

vez ao azeite, o CIIP promoveu uma oficina de-

dicada às azeiteiras, biscoitos de conservação.  

Depois de uma conversa sobre cozinha popular, 

conservação de alimentos e azeite, os partici-

pantes aprenderam a fazer azeiteiras (versão 

doce e salgada) com a sábia orientação de Luísa 

Teixeira.  

Os ingredientes usados, a época de confecção e 

a própria apresentação destes biscoitos ajudam-

nos perceber a paisagem da nossa região, humanizada numa cadeia de 

princípios, simbolizada em produtos finais onde o trabalho, a festa e ou-

tros ritos são descritos de maneira saborosa. 

O azeite, presença basilar no quotidiano da região, assiste, resistente, ao 

aparecimento e desaparecimento de outros produtos, costumes e modas. 

Estas ideias estiveram na base desta fornada de conversa e de biscoitos 

que cada um pode enriquecer ao seu gosto. 

Cadernos  almariados 

A oficina de Natal promovida pelo CIIPC teve como principal objectivo 

levar os participantes a explorar e ampliar o seu entendimento do con-

ceito de  caderno/ livro. De cariz muito prático, nesta oficina debruçá-

mos-mos sobre várias partes constituintes deste objecto: capa, miolo e 

conteúdos. Deram-se prioridade aos materiais reciclados e exploraram-

se  algumas das técnicas da impressão utilizadas nas áreas do desenho e 

ilustração, tudo de forma experimental, para levar a bom porto a cria-

ção de cadernos “almariados”.  

A oficina foi orientada pelo jovem ilustrador, editor e impressor Elias 

Gato, formado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e 

em Ensino de Artes Visuais pelo Instituto de Educação e natural de Cas-

tro Marim.  No final nasceram 12 cadernos diferentes e muito originais 

ao gosto dos seus criadores que puderam, ou não, ser belas ofertas 

nesta quadra natalícia.  



P Á G I N A  3  

O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

 

Visita da ASMAL em época natalícia 

Os amigos da ASMAL - Associação de Saúde Mental do Algarve - volta-

ram a Santa Rita para iniciar as comemorações desta quadra natalícia. 

O desafio foi realizar bonecos de neve a partir de meias, utilizando a 

técnicas das bonecas de trapos. 

Com meias, enchimento, arroz, linhas, botões, lãs e outros materiais 

disponibilizados pelo CIIPC, passámos uma bela manhã a criar bonecos 

de neve cheios de personalidade, ao gosto de cada participante. 

Magusto em Santa Rita 

A boa disposição marcou mais um Magusto em Santa Rita, no passado dia 12 de Novembro, apesar da 

chuva que se fez sentir a meio do convívio.  

Mais de duas dezenas de vizinhos da aldeia de Santa Rita e arredores juntaram-se na antiga Escola Primária 

de Santa Rita para comemorar o S. Martinho, à volta do lume do assador de castanhas.  

Castanhas assadas, batata-doce, marmelada, romã, biscoitos de azeite, bolo de cenoura, figos secos e chei-

os, chá e vinho novo estiveram entre as várias iguarias trazidas por todos que animaram este convívio em 

tão boa companhia.  

Mercadinho de Natal em Cacela 
Dia 9 de Dezembro Cacela Velha encheu-se mais uma 

vez de artesãos, produtores alimentares, vendedores de 

artigos de 2ªmão e muitos visitantes no Mercadinho de 

Natal. O dia esteve maravilhoso e convidativo para pas-

sear e usufruir de toda a animação natalícia. Em cima da 

cisterna, a Árvore de Natal vestiu-se com bolas de tra-

po, remetendo para as brincadeiras de outrora, elabora-

das pelos utentes das Casas do Avô de Monte Gordo e 

Vila Real de Santo António e pela  população de Santa 

Rita a quem agradecemos a colaboração.  
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Acções educativas com as escolas do concelho 
Dia 7 de Novembro o CIIP Cacela recebeu os alunos da turma do 4ºA da Escola B1 Manuel Cabanas  

(VNCacela) para a realização da acção educativa Desenterrar o Passado e fazer falar as pedras, os-

sos e cacos no túmulo megalítico. Publicamos alguns testemunhos destes alunos dobre a actividade 

realizada. 

 

 

“Logo de manhã, eu e a minha turma fomos a Santa Rita. Quando chegámos, fomos recebidos pela Ar-

queóloga Catarina na antiga escola primária. Vimos uma exposição sobre as antigas profissões que 

existiam em Cacela: o barbeiro, a costureira, o pescador, o cesteiro e outras profissões. A Catarina 

falou-nos das várias profissões que existiam antigamente e mostrou-nos 

fotografias antigas de várias profissões. Tínhamos vários objetos na sala da 

escola para ilustrar essas profissões: navalhas de barbear, máquinas de 

costura, uma rede de pesca e uma pele de ovelha do pastor. (…)” 

Lorena Pereira Vitorino, 4º ano 
 

“(…) De seguida percorremos um trilho pedestre que nos levou à fonte, onde dizem que foi vista San-

ta Rita. Ao lado do pequeno santuário está um poço e tanques onde antigamente as mulheres da aldeia 

lavavam a roupa. Depois seguimos por um caminho que vai dar ao antigo moinho e que hoje é uma 

casa de habitação restaurada e bem conservada. (…) 

Depois de caminharmos mais um pouco por entre tojos e estevas que 

nos picavam as pernas chegámos ao famoso Túmulo Megalítico. Lá apren-

demos que aquele era um local sagrado e que era ali que os nossos ante-

passados de há cerca de 5 mil anos enterravam as pessoas, talvez mais 

importantes da comunidade, e que tinham construído o Túmulo naquele 

local por estar situado num ponto alto e perto da aldeia. (…)” 

Madalena Oliveira, 4º ano 
 

“O que mais gostei de ver foi o Túmulo Megalítico, onde se encontraram enterradas pessoas e tam-

bém alguns objetos utilizados no seu dia-a-dia. 

Depois de vermos tudo fomos lanchar, enquanto isto encontrámos 

também alguns ossos de cabras. 

As nossas guias levaram-nos também a observar objetos que hoje em 

dia tem a mesma função dos encontrados no túmulo. 

Com isto tudo aprendemos um pouco mais sobre o passado dos mora-

dores de Santa Rita.” 

Mariana Parão, 4º Ano 
 

“Despedimo-nos da aldeia de Santa Rita com vontade de lá voltar para desenterrar mais um pouco do 

passado. 

Piadas da visita de estudo 

O Afonso desceu uma rampa com muita velocidade e chocou com a Mariana, a Teresa e a Madalena. 

Todos nos rimos, menos elas.” 

Daniel Ferreira, 4º ano 
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Presépio Algarvio em Santa Rita 

Este ano voltámos a armar o presépio algarvio na Antiga Escola Primária 

de Santa Rita para assinalarmos a quadra natalícia de acordo com as tra-

dições locais. 

Tradicionalmente, as searinhas são semeadas no dia 8 de Dezembro, dia 

de N. Sra da Conceição, na continuidade dos antigos cultos da fertilida-

de, numa altura em que nos campos se fazem as sementeiras.  

No dia 27 de Novembro desafiámos os vizinhos de Santa Rita a virem 

semear as searinhas em latas de conserva, frascos e outros recipientes 

trazidos de casa, para que as searinhas tivessem já crescidas no dia da 

montagem do presépio. 

Dia 7 de Dezembro armámos o presépio com a colaboração de todos os 

que se disponibilizaram a ajudar, quer com material (jarras, panos borda-

dos, rendas, laranjas, alfarrobas, figos, amêndoas, ramos de murta, e, claro, o menino Jesus no seu altarzi-

nho) quer na montagem. 

O resultado foi um bonito presépio algarvio que pode ser apreciado até ao Dia dos Reis. 

Utilidades da palma anã, texto de Maria Odete Nascimento 

A palma anã tem muita utilidade. Os antigos vinham apanhar a palma às pal-

meiras aqui em Santa Rita. Depois de as apanhar punham as palmas a secar. 

Depois de secas, ripavam as palmas, contavam-nas com uma faca e enrolavam

-nas num bocado de roupa molhada com água para depois fazer tamissa 

(uma cordinha).  A empreita, depois de feita, era cosida com uma agulha com 

essa tamissa, feita também com folhas das palmas anãs.  

Aqui em Santa Rita ainda há nas terras as palmeiras anãs. As pessoas vinham 

de fora apanhá-las no tempo de as apanhar, no Verão. 

Os antigos faziam empreita para fazer capachos, para apanhar a varredura 

das casas e das ruas, pois não havia pás nesse tempo. 

Faziam também capachos para abanar o fogo, capachos para pôr aos pés da 

cama, vassouras para varrer e vassouros para caiar com a cal as casas e mu-

ros das ruas. 

Faziam ainda gorpelhas para pôr em cima das bestas na albarda, para transportar tudo e umas balças para pôr 

no focinho das bestas com comida para elas comerem. 

Pois estas ricas palmas têm muita utilidade.   
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Três exemplos de plantas tintureiras no al – Andalus  

A natureza apresenta uma variedade de plantas, com propriedades tintureiras, o homem com o seu fascí-

nio pela cor, foi desde tempos remotos identificando essas plantas e extraindo delas as suas cores 

(corantes), para a pintura e para a coloração das suas roupas.  

Neste artigo fazemos referência a três plantas tintureiras utilizadas no al-Andalus (período de presença 

árabe na península ibérica) para a coloração de têxteis como a lã, o algodão, o linho e a seda. É certo que 

muitas mais foram utilizadas. Vamos falar do açafrão, do açafrão-bastardo e da garança, de onde são origi-

nárias estas plantas, como é obtida a matéria corante e como é feito o tingimento. 

Tingimento Amarelo 

 O Açafrão (Crocus sativus L.) é uma planta perene que floresce no Outono e é adaptável a uma gran-

de variedade de climas desde os temperados aos sub – tropicais. O açafrão é originário da Grécia, Tur-

quia e Irão, e actualmente apenas é cultivado desde a Europa Ocidental até à Ásia. 

No al–Andalus esta espécie era designada pelo termo árabe za´faran, no-

me de origem semita e persa, segundo alguns autores. O “Calendário Agrí-

cola de Córdova” refere que em Fevereiro são semeados os bolbos de 

açafrão e em Novembro é feita a colheita. Deve ser plantado em regime 

de sequeiro e em regiões frias para o seu bom crescimento e qualidade. 

Dizem as fontes histórico-geográficas que o açafrão de grande qualidade provinha de Valência e Toledo.  

O açafrão era uma mercadoria muito cara (por curiosidade, para produzir um quilo de açafrão são neces-

sárias 235 000 flores), o que levava a que fosse muitas vezes adulterado com substâncias corantes menos 

caras, tais como o açafrão bastardo. 

Para a obtenção da matéria corante, os estigmas do açafrão são secos, depois moídos até ficarem em pó. 

O material moído (crocetina) é facilmente solúvel em água, é um dos poucos corantes 

directos que ocorrem na natureza. O processo de tingimento com açafrão é muito 

simples, basta apenas introduzir os têxteis num banho corante fervente de açafrão. 

A matéria corante desta planta que está nos estigmas das suas flores, foi usado desde a 

antiguidade, principalmente no Próximo e Extremo Oriente. Foi cultivado na Europa 

desde a Idade Média, sendo ainda hoje cultivado e usado no tingimento em amarelo 

para lã e seda. 

Açafrão – bastardo (Carthamus tinctorius L.) é uma planta herbácea anual (um cardo), bem adaptado 

às condições temperadas e subtropicais. O seu caule é esbranquiçado e as folhas alternas e espinhosas.  

É originária do oeste da Ásia, sendo cultivada na China, Índia, Pérsia, Egipto e Europa do Sul, incluindo 

Portugal, na zona do Algarve, onde é conhecida por açaflor. 

Arqueologia e História 



No al – Andalus esta espécie era designada por dois termos árabes, usfur, que deriva do 

castelhano alazor, e o termo qurtum que deriva do arameu qurtema. Os agrónomos ára-

bes recomendam semear o açafrão-bastardo em sistema de regadio junto com o linho. 

Distinguem duas espécies cultivadas, uma com espinhos e outra sem, sendo a última utili-

zada como tintureira. As flores desta espécie eram também utilizadas como condimento, 

substituindo o açafrão, e para facilitar a cozedura de carnes muito duras. 

Para conseguir a cor vermelha, as pétalas de açafrão bastardo são lavadas com água até a 

substância corante amarela estar completamente removida. A massa residual é tratada 

com uma solução alcalina para extrair a substância corante (cartamina). Por fim as pétalas são filtradas e 

o filtrado é neutralizado com um ácido fraco. Linho e algodão estão prontos a ser corados com esta so-

lução, resultando em lindos vermelhos e rosas. 

A cor amarela, do extracto das pétalas de açafrão pode ser usado, em seda ou 

lã, resultando em amarelos alaranjados, acastanhados e acastanhados-escuros. 

Tingimento Vermelho 

Garança (Rubia tinctorum L.), conhecida por garança-europeia, é uma planta herbácea perene, cujas 

raízes são utilizadas em tinturaria. Existe também a espécie asiática a Rubia cordifólia L., cujo nome co-

mum é garança-indiana. 

A nível geográfico encontra se no Sudeste da Europa até Oeste dos Himalaias. 

A arte de tingir com esta espécie parece ter tido origem no Oriente e, através dos im-

périos egípcios e persa, ter atingido a civilização greco romana. 

No al – Andalus esta espécie era designada pelo termo árabe fuwwa, dizem as fontes 

dos agrónomos árabes que era uma espécie muito utilizada e que crescia espontanea-

mente com outras ervas entre as culturas. Os textos agrícolas deste período dão indicações sobre o seu 

cultivo, com informações detalhadas para a plantação em sistema de regadio. Dizem também que deve 

ser semeada com muito cuidado e minuciosamente. Era utilizada especialmente para o tingimento da lã.  

O tingimento com garança permitia obter tecidos de um vermelho intenso e brilhante, sobretudo em 

fibras têxteis de algodão e linho, conhecido como “vermelho-da-Turquia”. Foi um corante muito popular 

no Médio Oriente, identificado em tecidos nos túmulos egípcios e no deserto da Judeia. 

Como se obtém a matéria corante desta planta? Uma vez colhida, as suas raízes eram secas em grandes 

celeiros com ar quente. Era retirada a casca e a camada contendo o corante era moída, comprimida e 

crivada. Depois deste processo várias qualidades de garança ficavam disponíveis com granulometrias mais 

ou menos finas. A de melhor qualidade era aquela em que a casca e a parte lenhosa da raiz eram removi-

das. 

A título de curiosidade pesquise outras plantas tintureiras, por exemplo as que produzem 

a cor azul, como é o caso do Pastel-dos-tintureiros (Isatis tinctoria L.). Boas pesquisas. 

A informação na qual se baseia este artigo resultou da leitura dos seguintes artigos “Las Plantas Textiles y 

Tintóreas em Al – Andalus” de Expiración García e “Plantas Tintureiras” de Maria do Carmo Serrano, Ana 

Carreira Lopes e Ana Isabel Seruya. 
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Objecto com História  

 
 

Ferro de engomar a brasas 
 

FUNÇÃO PRINCIPAL:   

O ferro de engomar a brasas serve para passar a roupa a ferro 

utilizando como fonte de calor as brasas que são colocadas no 

seu interior. Este ferro em particular, teve dois tipos de utiliza-

ção, uma profissional, de apoio à actividade de costura e outra de 

apoio ao trabalho doméstico, passando as roupas da casa. 

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO:  

Objecto feito em ferro formado por uma caixa oca, pontiaguda 

encimada por uma pega em madeira para transporte e pressão 

durante o acto de engomar da roupa. Serve também como tampa, que uma vez aberta, permite que 

sejam  colocadas no interior do objecto as brasas. Estas asseguram a tem-

peratura necessária à realização da tarefa de passar a roupa.  

No interior existe  uma grelha em ferro onde se colocam as brasas.  

A base inferior é lisa (que serve para alisar); uma das extremidades termi-

na em bico e a oposta em painel rectangular. Nas paredes do ferro exis-

tem 8 buracos de cada lado por onde entra oxigénio e sai o fumo. 

Este objecto mede 18 cm de cumprimento, 9 cm de largura (na parte mais larga) e 19 cm de altura.  

 

DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

Este ferro de engomar tem mais de 70 anos e foi adquirido por Rita Santos, para passar a roupa a 

ferro utilizando o calor das brasas que lá são colocadas dentro. Estas brasas eram aproveitadas da 

lareira ou feitas propositadamente para esta tarefa. 

Quando a filha de Rita Santos, Maria Raquel Batista, iniciou o seu ofício como costureira, o ferro de 

engomar passou também a ser um utensílio de apoio a esta actividade. Depois de costurada, ou mes-

mo durante a sua elaboração, os tecidos e peças de roupa tinham necessidade de ser passados.  

Para passar os cueiros dos bebés, para além das brasas, colocava-se também alfazema no interior do 

ferro para perfumar esta roupa, uma vez que não haviam detergentes/sabões perfumados. 

Mesmo depois dos ferros eléctricos se terem generalizado no uso doméstico, Raquel Batista preferiu 

continuar a utilizar o ferro de brasas por lhe dar mais independência, não tinha que estar num sítio 

fixo preso a uma ficha eléctrica. 

Há cerca de 2 ou 3 anos, deixou de usar este ferro porque foi deixando de fazer brasas. 

Hoje é um objecto sem grande utilidade que serve de decoração do seu espaço de trabalho.  
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Memórias e saberes 

Maria Raquel Batista nasceu em 

Santa Rita em 1944 e nesta aldeia 

continua a viver, sempre na mesma 

casa, para onde veio com 11 me-

ses. Nessa altura as pessoas termi-

navam a escola cedo e Raquel Ba-

tista fez a 4ª classe “(…) embora a 

minha professora ficasse com grande 

desgosto por eu não continuar. Antiga-

mente havia aquelas que não iam 

para o campo, porque estavam mais 

em fino e iam para a costura.” 

Feita a 4ªclasse, aprendeu bordados 

com uma senhora conhecida por 

Vitorinha, ao pé da linha de ferro, teria na altura 10 ou 11 anos. Depois foi aprender costura em casa da 

avó, Isaura de Sena Ladeira, que era costureira. Aliás este ofício era já uma tradição da família materna 

uma vez que o seu bisavô era já um destinto alfaiate.   

“Nesse tempo ninguém recebia nada. Trabalhávamos e íamos aprendendo a alinhavar, chulear, fazer casas, pre-

gar botões, fazer bainhas, tudo à mão. Já havia máquina, mas quem cosia era ela (a avó).” 

Quando a sua avó faleceu, tinha 16 anos e começou a coser, na sua casa e por sua conta. Nessa altura, 

comprou a sua primeira máquina, manual. Depois começou a receber raparigas em casa que vinham 

aprender costura. “Trabalhei muitos anos, muitas horas de costura, era um desassossego para mim e para 

quem me rodeava.” Nesta fotografia, com cerca de 50 anos, Raquel Batista (última da direita) está acom-

panhada das colegas aprendizes de costura e amigas (da esquerda para a direita): Liliana Alho, Arlete da 

Silva, o filho Ricardo Batista, Zezinha Andorinha, Ana Maria Inácio e a sua irmã Maria José Batista. Para 

além de trabalharem em casa de Raquel Batista, eram também companheiras nos tempos livres indo fre-

quentemente à praia todas juntas. 

Nessa altura não havia pronto-a-vestir. Fazia roupas para homem, camisas e calças, e para mulher. Fez 

também camisolas de cotim para pessoas de idade. Os casacos eram da responsabilidade dos alfaiates. 

Para as mulheres fazia vestidos, blusas, saias, casacos. As pessoas traziam os tecidos que compravam nas 

lojas em Tavira e Vila Real,  bem como botões, fechos, forros, linhas,... Ainda hoje assim é. 

Sempre teve figurinos para os clientes escolherem o modelo. Tira as medidas às pessoas, corta, alinhava, 

faz a prova e depois cose. Às vezes trazem as roupas feitas para arranjos, pois nem todas as pessoas têm 

o mesmo corpo.  

O aparecimento do pronto-a-vestir coincidiu com uma altura em que começou a deixar de poder fazer 

tanto trabalho. Hoje, continua a trabalhar no seu ofício e continua a ter muita procura por parte das 

suas clientes, tanto para fazer arranjos como para criar novos fatos. 

Maria Raquel Batista, costureira de Santa Rita 
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Curiosidades sobre as papas de milho 

Apesar de ser um prato que se consome em qualquer estação do ano, no Inverno, as papas de milho são especial-

mente reconfortantes. 

Sendo um prato muito característico da região algarvia, parece haver evidências  que as papas de milho eram con-

sumidas um pouco por todo o continente europeu. “Diversos historiadores defenderam que, na maioria das regiões da 

Europa Central, Oriental e Setentrional, durante a Idade Média e ainda na época moderna, as papas de cereais triturados 

ou moídos eram consumidas com mais frequência que o pão, provavelmente porque eram mais fáceis de fazer (…) mais 

económicas (…) ” já que a moagem era feita em casa e não era necessário o uso do forno. 

(Valagão, MM et all, Algarve Mediterrânico, Tradição, produtos e cozinhas, 2015, pg.165) 

A introdução do milho em Portugal vindo da América, veio trazer novos hábitos alimentares. A falta de cereais no 

Algarve e o sucesso no cultivo do milho nesta região, foram as bases para a generalização das papas de milho, co-

mida de sustento para os trabalhadores do campo e do mar. Fácil de fazer e económico, era o prato das comuni-

dades agrícolas e piscatória numa altura em que os recursos económicos eram muito escassos. Às papas de milho 

solteiras ou lisas (sem outro conduto), pode-se acrescentar pão torrado, toucinho, ou chouriça, ou alimentos do 

mar como as conquilhas, sardinhas, berbigão ou mesmo ameijoas.  

Hoje em dia, os chefes de cozinha homenageiam este prato em muitos dos menus dos restaurantes, introduzindo 

alguma inovação gastronómica, o que o torna muito apreciado pelas novas gerações e visitantes da região.  

Nas comunidades rurais e piscatórias, as papas continuam a fazer parte da dieta alimentar, já não tanto por neces-

sidade, mas sobretudo por gosto e prazer. 

Papas de milho, receita de Edolino e Noémia Gonçalves  

Ingredientes: 

 1 medida de conquilhas; 

 Cerca de 10 colheres de sopa de farinha de milho; 

 Água da cozedura das conquilhas; 

 1 colher de chá de manteiga ou margarina; 

 Azeite q.b.; 

 Pão do dia anterior q.b. 

 

Preparação: 

 Cozem-se as conquilhas em meio litro de água até levantar fervura e reservam-se as conquilhas. 

 Numa panela adiciona-se o caldo de cozedura das conquilhas, um pouco de água em lume bran-

do e uma colher de chá de manteiga ou margarina.  

 Adicionam-se, aos poucos, as colheres de sopa de farinha de milho até o preparado levantar 

fervura e apresentar a consistência desejada. 

 Deixa-se cozer por dez minutos aproximadamente. 

 Numa frigideira com azeite, fritam-se quadradinhos de pão e adicionam-se ao preparado ante-

rior. 

 Está pronto a servir. Bom apetite! 

 

Receita 
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Passatempo 

T E C B A G U F I T O 

R E F I G U R I N O D 

A C B L I G U T E C E 

O T O A H N I A B A D 

V E T S A D O H P H T 

A C A L T N R L U N E 

H I O I F U E U O I C 

N D D A S Q R G R L I 

I E P A P O L A D E D 

L A I N H A F I G S O 

A R U O S E T S A C S 

S A D E D A L F I R C 

B O T N H I C E T N A 

Procure as 10 palavras que 

se seguem, associadas ao 

ofício da costureira:  

 Agulha 

 Alinhavo 

 Bainha 

 Botão 

 Costura 

 Dedal 

 Figurino 

 Linha 

 Tecidos 

 Tesoura 

 

 

Desenho realizado por 

Rafael Marques, 10 

anos, Santa Rita 

Descubra as diferenças! São 7. 

Sopa de Letras 



CONVITE 

Vamos começar a preparar os Maios! 

Este ano vamos fazer uma grande manta de rosetas em crochet ou tri-

cot para adornar a Maia. 

Para isso, contamos com a vossa colaboração na elaboração das rose-

tas! Podem fazer em casa ou vir até à Antiga Escola de Santa Rita às 5ª 

feiras à tarde, entre as 14h e as 17h, fazer na  nossa companhia. Tere-

mos chá para nos aquecer! Basta trazer agulha e lãs (se tiverem) e von-

tade de colaborar. Vamos começar já a partir de dia 17 de Janeiro.  

Contamos com a vossa preciosa ajuda para a realização desta manta 

comunitária de Santa Rita! 

  

FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila Real 

de Santo António 

Coordenação: Centro de Investigação 

e Informação do Património de Cacela 

Colaboração: Maria Raquel Batista, 

Edolino e Noémia Gonçalves, Maria 

Odete Nascimento e Rafael Marques. 

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 
 
 
 

 

OFICINAS (Sujeito a inscrição prévia) 

 

DAS PEÇAS CERÂMICAS AOS SEUS USOS,  

A PARTIR DAS CERÂMICAS ISLÂMICAS DO 

SÍTIO DO POÇO ANTIGO.  

Antiga  Escola Primária de Santa Rita 

Inserida nas 6ªs Jornadas de História  do Baixo Guadiana 

Dia 25 de Janeiro (6ªfeira), a partir das 14h15 

Sujeito a inscrição prévia : Arquivo Municipal -  

tel. 281510260 

 

CAÇA SONHOS. VEM CRIAR O TEU!  

Orientada por Joana Bandeira 

Antiga  Escola Primária de Santa Rita 

26 de Janeiro  (Sábado),  15h00 às 18h00 

Para miúdos e graúdos 

Valor - 6,5 €  por pessoa 

 

ROSETAS DE CROCHET 

Aprenda a fazer e participe numa manta comunitária  

para a aldeia de Santa Rita 

Orientada por Violeta Weitz 

Antiga Escola Primária de Santa Rita 

17 Fevereiro (Domingo), 15h00 às 18h00 

Para público em geral (adultos e crianças a partir dos 8 

anos) 

Valor – 6 € / pessoa; 10€ / adulto + criança  

 

 

 

 

 

 

Provérbios  

Janeiro gear, Fevereiro chover. Março 

encanar, Abril espigar, Maio engrandecer, 

Junho ceifar, Julho debulhar. Agosto enga-

velar, Setembro vindimar. Outubro revol-

ver. Novembro semear. Dezembro nas-

cer.  

A Pescada de Janeiro, vale um carneiro. 

Aproveite Fevereiro quem folgou em Ja-

neiro.  

Chuva em Janeiro e não frio, dá riqueza 

no estio.  

O mês de Agosto será gaiteiro, se for 

bonito o 1º de Janeiro.  

Quem em Janeiro lavrar, tem sete pães 

para o jantar. 

Em Fevereiro, frio ou quente, chova sem-

pre. 

Pelo S. Matias (24 de Fevereiro), noites 

iguais aos dias.  

Vale mais uma raposa no galinheiro, que 

um homem em camisa em Fevereiro. 

O que vai acontecer... 

VI JORNADAS DE  

HISTÓRIA DO BAIXO 
GUADIANA 


