
 

O que vai acontecer no CIIPC... 
Provérbios  

Março ventoso e Abril chuvoso tornam 

o ano formoso. 

Março, marçagão, manhãs de Inverno, 

tardes de Verão. 

Poda em Março,  vindima no regaço. 

Queres bom cabaço? Semeia-o em 

Março. 

Lá vem o irmão Março que não deixa-

rá  ovelha nem farrapo nem pastor se 

for fraco.  

Se entre Março e Abril o cuco não vier, 

o fim do mundo está para vir. 

Abril, águas mil, quantas mais pude-

rem vir. 

Abril frio e molhado enche o celeiro e 

farta o gado. 

Em Abril mete o bacorinho no covil. 

O Entrudo na eira; a Páscoa na borra-

lheira. 
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EXPOSIÇÕES 

PARA ALÉM DO BRANCO 

Fotografias de Filipe da Palma  

Até 15 Março 
 

CAIS DE EMBARQUE 

Impressões em Serigrafia e Jacto de Tinta 

a partir de elementos iconográficos do 

imaginário dos Caminhos de Ferro 

Portugueses 

Colectivo Ovelha Negra 

Inauguração dia 19 de Março, Sábado, às 17h00 

De 19 de Março a 30 de Abril 

 
 

OFICINAS (sujeitas a inscrição prévia) 
 

Oficina "PARA ALÉM DA COR"  

Com os Arquitectos José Lima & Marta 

Santos 

Domingo, 13 de Março, das 9h30 às 12h30 

Público- preferencial: Adultos. Podem vir  

acompanhados de crianças e jovens a partir  

dos 6 anos 

Inscrição: individual = 10€; grupo de 2 = 15€; 

grupo de 3 = 20€ 
 

Oficina de Páscoa 

Flautas e apitos em cana e bambú 

Com Luís Vale 

22 Março, 3ªfeira, 9h30 às 13h00 

Para crianças dos 6 aos 15 anos 

Valor – 5 € 
 
 

Oficina de coroas de flores inspiradas nas 

Maias  

e na chegada da Primavera 

Com Joana Bandeira 

30 de Abril, sábado, das 15h00 às 18h00 

Para miúdos e graúdos 

Valor – 5 € 
 

MERCADINHO DA PRIMAVERA  

Cacela Velha, 10 de Abril 

10h30 às 17h30 

 
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS  

PEDESTRES DE INTERPRETAÇÃO DA 

PAISAGEM 

Um olhar sobre os caminhos-de-ferro em Vila Real de 

Santo António  

Com o historiador Marco Lopes 

17 Abril , Ponto de encontro às 9h30 no Arquivo Histórico Muni-

cipal em Vila Real de Santo António 

Percurso associado às celebrações do 110º aniversário da 

chegada do comboio a Vila Real de Santo António 

 

do branco da cal, se escon-

dem camadas de outras 

cores e motivos que evo-

cam antigos hábitos e técni-

cas de revestimento das 

fachadas das casas, como a 

adição de pigmentos à cal, 

ou a criação de fingidos, 

marmoreados e outras pin-

turas decorativas pelos 

mestres pedreiros.  

Ficou com curiosidade?  

Aproveite e venha visitar 

esta exposição até 15 de 

Março!  

No passado dia 4 de Feve-

reiro foi inaugurada a ex-

posição PARA ALÉM DO 

BRANCO, no Centro de 

Investigação e Informação 

do Património de Cacela, 

em Santa Rita.  

Trata-se de uma exposi-

ção fotográfica que reflec-

te o olhar de Filipe da 

Palma sobre as cores e os 

elementos que caracteri-

zam a arquitectura popu-

lar algarvia. 

 

 A exposição viaja pelos  

elementos decorativos em 

chaminés, platibandas, ja-

nelas, portas, beirados, 

etc., que identificam a ar-

quitectura tradicional da 

nossa região e mostra ao 

visitante as muitas cores 

presentes nas fachadas das 

casas algarvias, contrarian-

do a imagem de um Algar-

ve branco e azul,  criada 

para a promoção turística 

da região.  

Sabemos que, por de trás 

No nº 2 do Tomilho 

damos a conhecer algumas 

das actividades realiza-

das pelo CIIPC no mês de 

Fevereiro, nomeadamente, 

a exposição fotográfica 

“Para além do branco” de 

Filipe da Palma, a confe-

rência de Cristina Garcia 

sobre a  população de 
Cacela na época medieval 

após a conquista do 

“reino do Algarve” e a 

oficina sobre as Platiban-

das Algarvias dinamizada 

por Joana Bandeira. 

As peças arqueológicas 

em destaque neste núme-

ro do Tomilho são os 

alguidares e os seus usos 

ao longo dos tempos. 

Na rubrica memórias e 

saberes, relembramos 

antigas tradições associa-

das ao dia de Santa Maria  

e a oficina dos folares da 

páscoa, realizada há 5 

anos.  

Aproveite ainda a época 

dos espargos e delicie-se 

com a receita que a D.   

Madalena partilhou com o 

Tomilho.  

Nas propostas de activi-

dades para os meses de 

Março e Abril, destaca-

mos as comemorações do 

110º aniversário da chega-

da do comboio a VRSA e 

o início da 10ª edição dos 

Passos Contados.  

Para além do branco”- exposição fotográfica  
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Momentos da Oficina das 

platibandas algarvias 

 

 

Foi o mote para a conferência pro-

ferida por Cristina Tété Garcia, no 

passado dia 27 de Fevereiro, Sába-

do, pelas 15h30 em Cacela Velha, 

no Centro de Informação da Casa 

do Pároco. 

A investigadora partilhou os resul-

tados do projecto de investigação 

recentemente concluído que con-

duziu à sua tese de Doutoramento 

sobre Cacela-a-Velha no contexto 

da actividade marítima e do povoa-

mento rural do sudoeste peninsu-

lar nos séculos XII-XIV.  

Umas das fontes para o conhecimen-

to da população no período medieval 

cristão foram as ossadas desenterra-

das do antigo cemitério cristão de 

Cacela Velha do Séc. XIV. O seu es-

tudo permitiu caracterizar a popula-

ção no que respeita ao género, idade, 

doenças, actividades que desempe-

nhavam e grupo social.  

O  T O M I L H O  

Aconteceu... 
CONFERÊNCIA 

A população de Cacela na época medieval após 

a conquista do “Reino do Algarve” 

OFICINA CRIATIVA 

  

Platibandas algarvias  

A partir da exposição fotográfica Para 

além do Branco, o CIIPC promoveu 

uma oficina criativa de  desenho e pin-

tura sobre as platibandas algarvias no 

passado dia 28 de Fevereiro, entre as 

15h00 e 18h00. 

A oficina foi dinamizada por Joana Ban-

deira, artista plástica que tem colabo-

rado por diversas vezes com o CIIPC. 

Pretendeu-se dar a conhecer este ele-

mento arquitectónico tão característi-

co das casas mais antigas que, para 

além da sua principal função de permitir 

o escoamento da água das chuvas, reco-

lhidas pelas açoteias, representa  tam-

bém um importante elemento decorati-

vo, identificador da arquitectura no Al-

garve, imprimindo às casas um cunho 

muito próprio. 

A partir de tábuas de madeira, os partici-

pantes criaram e pintaram platibandas,  e 

levaram para casa um bocado do nosso 

Algarve!  

Passos contados  
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Vai acontecer… 

Estão de volta os “Passos Contados”, passeios pedestres de interpretação da 

paisagem em Cacela e Vila Real de Santo António.  

Nesta 10ª edição, sete passeios temáticos distribuídos entre Abril e Outubro, 

propõem novas experiências de interpretação e descodificação das paisagens 

culturais, seus valores naturais e elementos patrimoniais, no sotavento algarvio. 

Uma forma diferente e estimulante de conhecer o nosso património, conversan-

do com os orientadores dos percursos e numa relação próxima com a natureza. 

Aqui fica o programa desta edição: 

 

Um olhar sobre os caminhos-de-ferro em Vila Real de 

Santo António  

Com o historiador Marco Lopes 

17 Abril (Domingo) 
Ponto de encontro: 9.30 em Vila Real de Santo António (Arquivo 

Histórico) 
 

Ervas medicinais, aromáticas e alimentares.  

Usos e saberes 

Com o mestre José Salgueiro 

8 Maio (Domingo) 

Ponto de encontro: 14.30 em Santa Rita 
 

Tradições ligadas ao pastoreio e à cabra algarvia 

Com o pastor Chico Gonçalves e Margarida Correia 

5 Junho (Domingo) 

Ponto de encontro: 9.30 em Santa Rita 
 

Personagens nocturnas  das lendas e contos da tradição 

oral portuguesa 

Com a contadora Inês Mestrinho 

9 Julho (Sábado) 

Ponto de encontro: 21.00 em Santa Rita 
 

O admirável mundo dos morcegos! Morcegos à solta em 

Santa Rita  

Com a bióloga Sílvia Barreiro 

27 Agosto (Sábado) 

Ponto de encontro: 21.00 em Santa Rita 
 

A tradição cerâmica em Santa Rita a partir de vestígios 

materiais e memórias orais 

Com a equipa do CIIPC e habitantes locais 

11 Setembro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9.30 em Santa Rita 
 

Muros, cercas, currais, palheiros, fornos e outras  
construções em pedra no Algarve rural 

Com o arquitecto Miguel Reimão Costa 

9 Outubro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9.30 em Santa Rita 

O  T O M I L H O  



P Á G I N A  6  

 

 

Em 2016, o ano em que se celebra o 110º aniversário da chegada 

do comboio a Vila Real de Santo António, o Município preparou 

um calendário coordenado de actividades: 

 Exposição “Um olhar sobre os caminhos-de-ferro 

no Algarve”, no Arquivo Histórico Municipal António Ro-

sa Mendes, de 11 Março a 31 Maio. A exposição convida-o 

a uma viagem pelo passado e presente da ferrovia da região, 

através de testemunhos documentais, materiais e orais; 

 Exposição “Cais de Embarque”, pelo Ovelha Negra 

Colectivo, no CIIPC (Antiga Escola Primária de Santa Rita), 

de 19 de Março a 30 de Abril. Trata-se de um conjunto de 

impressões em serigrafia e jacto de tinta, a partir de ele-

mentos iconográficos do imaginário dos Caminhos de Ferro 

Portugueses; 

 Conversa com o historiador Hugo Cavaco a partir 

do seu livro intitulado “1899 – Deverá o comboio chegar a 

Vila Real de Santo António?”, no Arquivo Histórico Municipal 

ARM, dia 14 de Abril, quinta-feira, pelas 18h00; 

 Passeio “Um olhar sobre os caminhos-de-ferro em 

Vila Real de Santo António”, orientado pelo Historia-

dor Marco Lopes, director do Museu Municipal de Faro, 

integrado no ciclo de passeios pedestres «Passos Conta-

dos», dia 17 de Abril (domingo), pelas 9h30, com ponto de 

encontro no Arquivo Histórico Municipal. 

 Apresentação do nº2 da Revista «Promontoria Mo-

nográfica - História do Algarve» // «Fragmentos pa-

ra a História do Turismo no Algarve», no Arquivo 

Histórico Municipal ARM, sexta–feira, dia 22 de Abril, pelas 

18h00, iniciativa integrada nos «Sinónimos de Leitura», pro-

movido pela Biblioteca Municipal Vicente Campinas. A revis-

ta reúne um conjunto de trabalhos de investigação acerca 

da história do Turismo da região na sua relação com o im-

pacte da chegada do comboio ao Algarve; 

 Exposição de Filatelia alusiva à temática da chegada do 

comboio a VRSA, no edifício dos Paços do Concelho, pro-

movida pela Secção de Coleccionismo da Associação Huma-

nitária dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, de 9 a 

20 de Maio.     

Vai acontecer… 

          110º aniversário da chegada do comboio  

a Vila Real de Santo António 

O  T O M I L H O  
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Alguidares 
Os seus usos ao longo dos tempos 
Desde época romana que encontramos alguidares de barro, tendo o seu uso 

sobrevivido até aos dias de hoje. Comprovam-no fragmentos e peças encon-

trados em contextos arqueológicos e ainda no presente, em algumas casas, 

onde continuam a ser os preferidos para a preparação e execução de ali-

mentos, em detrimento de alguidares de outros materiais como o plástico. 

Na Quinta do Muro em Cacela Velha, durantes escavações arqueológicas 

realizadas em 1990 num forno de cerâmica de época romana, foi identificada 

parte de um alguidar. Este forno produzia não só cerâmica comum, como 

cerâmica de construção e revestimento, telhas, ladrilhos e adobes. 

De época islâmica, recolhemos nas escavações arqueológicas de um bairro 

(1.ª metade do séc. XIII) no Sítio do “Poço Antigo” em Cacela Velha, uma 

quantidade considerável de fragmentos de alguidares e de outra loiça de co-

zinha como panelas, caçoilas, malgas, cantarinhas e um pote. Os alguidares - 

libril, qasriya e qadh em árabe - assumiam, na época, usos domésticos múlti-

plos, como lavar e preparar os alimentos, amassar o pão ou higiene pessoal. 

Alguns tinham perfurações que serviam para os suspender, afastando os ali-

mentos que continham de insectos e ratos. 

No âmbito do projecto de investigação “A tradição cerâmica em Cacela” em 

desenvolvimento pelo CIIPC, identificaram-se alguidares elaborados na Ola-

ria de José Rosa, último oleiro da aldeia de Santa Rita. Raquel Batista, costu-

reira, doou ao CIIPC, três alguidares, adquiridos pela família nesta olaria. 

Serviam para arranjar o peixe, tratar das hortaliças para a sopa, amassar o 

pão e ainda para colocar as carnes provenientes da matança do porco e fa-

zer o preparado para as chouriças. Sua mãe, Rita dos Santos, utilizava tam-

bém o alguidar para a lavagem dos figos que iriam ser consumidos secos. 

Colocavam-se num alguidar com água, sal e azeite, lavavam-se muito bem, 

eram enxutos, acalcavam-se e eram postos a secar numa esteira. Depois de 

secos eram colocados num recipiente com papel vegetal ou um pano branco, 

com umas folhas de daro e de funcho. 

Em todos estes alguidares foram colados gatos (num deles, um total de 36) 

pelo seu pai, Mestre Manuel José, filho de um dos oleiros que trabalhou na 

olaria. É um habilidoso na arte de deitar gatos, tendo aprendido com um 

amola tesouras que vinha ocasionalmente à aldeia. De referir que ainda prati-

ca esta arte, para quem na aldeia o procura, tendo-nos demonstrado como. 

Mas o que são os gatos? Segundo Isabel Fernandes, estudiosa da olaria portu-

guesa, eram “… grampos de ferro, espécie de agrafos que, com perícia e arte, se 

punham a unir as partes quebradas” de um recipiente cerâmico, alguidar ou 

talha. Recipientes, que pelo seu tamanho, utilidade e valor, careciam de ser 

remendados, podendo desta forma continuar a ser usados.  

O  T O M I L H O  

Peças Arqueológicas 

 

Parte de alguidar de época romana 

Alguidar de época islâmica 

3 alguidares da época moderna 

Mestre Manuel José a deitar gatos 
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Memórias do dia de Santa Maria  

A fotografia reporta-nos possivel-

mente para o 2 de Fevereiro de 

1972 ou 1973, dia em que a pro-

fessora da antiga escola de Santa 

Rita levou os seus alunos à mata 

para verem a chegada das mimo-

sas, tendo cada um colhido o seu 

raminho. 

No dia de Santa Maria era costu-

me em Santa Rita, ir-se passear à 

mata para apreciar e colher estas 

flores de bolinhas amarelas conhe-

cidas por mimosas. Também se 

faziam bailes na eira da mata, per-

to da casa do guarda-florestal, fre-

quentados não só pela população 

local mas também por pessoas 

que vinham, em excursões, de 

vários locais da região. 

Neste dia, também conhecido co-

mo dia de Nossa Senhora das 

Candeias, celebra-se o crescimen-

to dos dias e da luz, numa altura 

do ano em que a Natureza come-

ça a despertar, antecipando a Pri-

mavera.  Diversas tradições se 

associam a este dia. Umas ligadas à 

previsão do tempo, como expres-

sam os provérbios “Se a Nossa 

Senhora das Candeias estiver a rir 

está o Inverno para vir, se estiver a 

As acácias são invasoras e portanto espalham-se rapida-

mente pelo coberto vegetal à procura de espaço e de luz 

impedindo outras plantas da região de viver. 

Existem muitas espécies de acácias, sendo que a que pre-

domina aqui na nossa região é a acácia saligna, que gosta de 

zonas secas e das dunas do sul do país.  

As mimosas são as flores da Acácia, uma 

árvore pequena ou arbusto, da família das 

favas e das ervilhas (leguminosas), originária 

do Oeste de Austrália. Foram trazidas para 

Portugal para serem plantadas como árvo-

res ornamentais, pela bonita flor que têm. 

Memórias e saberes 

chorar está o Inverno a passar”, significando que se nesse dia estiver bom 

tempo (sol), o tempo de Inverno vai continuar; ou “Santa Maria a chorar, 

o Verão a chegar”. Outras evocam o azeite, elemento associado à luz e às 

candeias com que antigamente se alumiavam as casas e as igrejas. Realiza-

va-se nesse dia, no final da missa um ritual com velas acesas com que se 

pretendia saber se o ano seria rico ou pobre em azeite. Como registam 

M. Emília Fernandes e M. do Natal Gonçalves no livro Por terras de Cacela. 

Em tempos que já lá vão, “Os participantes da missa acendiam uma vela, saí-

am pela porta lateral, contornavam a igreja e entravam pela porta principal. Se 

a maior parte das velas se mantivesse acesa, o ano seria fértil em azeitona e 

consequentemente rico em azeite. Se a maior parte das velas se tivesse apaga-

do, o ano seria pobre em azeitona com consequências nefastas na produção de 

azeite.”  

 

Ricardo Batista, Ana Maria Duarte e Margarida  Brito são algumas das crianças presen-

tes nesta fotografia, cedida por Raquel Batista.  

MIMOSAS 

Memórias e saberes 

Recordar os folares da páscoa 

A propósito da Páscoa, que aí vem no 

final de Março, relembramos a ofici-

na de folares da Páscoa, realizada 

há 5 anos no CIIPC, no âmbito do 

projecto educativo “O que comiam os 

nossos avós?” .  

Contámos com a preciosa colabora-

ção de Maria da Conceição Afonso, 

Maria Noémia Gonçalves e de Maria 

José Pereira Neto Gil  (moradoras em 

Santa Rita) que se disponibilizaram 

para vir partilhar os seus saberes  

com o grupo de crianças e adultos 

que participou na oficina. 

Depois de amassar os folares, os par-

ticipantes foram ao campo apanhar 

folhas de palmeira anã, sobre as quais 

são tradicionalmente cozidos os fola-

res. 

Depois dos folares estarem prontos 

e decorados com amêndoas confei-

tas, Conceição Afonso disponibili-

zou o seu forno de lenha para os 

cozer. 

No final, os participantes levaram 

folares para a sua Páscoa. 

Aqui fica mais uma vez um especial 

agradecimento a estas senhoras. 
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Ingredientes: 

Espargos 

Courgette 

Alho Francês 

Pimento vermelho 

Tomate (sem pele e grainhas) 

Batata doce 

Cebola 

Dente de alho 

Pimenta q.b. 

Atum (conservado em água) 

Anchova em conserva 

Queijo ralado 

Natas 

Massa folhada 

Receita 

Tarte de espargos 
receita da D.Madalena 

Preparação: 

 Arranje os espargos e dê-lhes uma coze-

dura. 

 Faça um refogado com todos os legumes. 

Tempere com pimenta. 

 Coloque a massa folhada numa tarteira e 

pique-a com um garfo. 

 Comece por rechear a massa folhada 

com o queijo ralado, seguido de uma ca-

mada de atum. Por cima, coloca-se nova 

camada com os legumes e depois as natas 

por cima. Por fim, dispõem-se pedaços 

de anchova. 

 Coloque a tarte no forno e deixe cozi-

nhar cerca de 30 minutos com o forno a 

160º/180º graus.  

 

Bom Apetite! 

Curiosidade sobre os 

espargos 

São turiões (rebentos jo-

vens) do arbusto da espar-

ragueira, existente em zo-

nas arenosas e secas, em 

matos e terras incultas. 

A sua utilização alimentar 

remonta pelo menos ao 

período romano, onde era 

usado como legume ou 

acompanhamento. Tam-

bém os árabes  incluíam o 

espargo na sua dieta ali-

mentar. 

Para além do uso na culiná-

ria, o espargo também tem 

propriedade medicinais, 

podendo ser utilizado co-

mo diurético. 


