
Exposição "Cerro dos Barros.  

Memórias de um lugar"  
Dia 10 de Maio, o CIIPC recebeu a exposição "Cerro dos Barros. Memó-

rias de um lugar", com fotografias de Ricardo Santa Rita.  Esta exposição 

mostra-nos registos de um lugar que ao longo de séculos foi marcante para 

os habitantes da aldeia de Santa Rita. Uma paisagem natural, com grande 

diversidade de flora e fauna, de grande interesse geológico, mas também 

um lugar riquíssimo do ponto de vista cultural, ligado à produção oleira de 

Santa Rita e associado a antigas lendas de encantamentos, mourinhos e te-

souros. Tudo desapareceu em poucos meses por acção das máquinas para 

dar lugar a mais uma plantação de abacates.  

Dia 21 de Junho fez-se o encerramento da exposição com a leitura da carta 

do chefe índio Seattle escrita ao Presidente dos Estados Unidos em 1855, 

um texto muito actual sobre a relação do homem com o mundo natural. 

Em torno de um grande símbolo solar desenhado no chão, criado por Ri-

cardo Batista, com terras extraídas do Cerro dos Barros e envolvente, ce-

lebrámos o Solstício de Verão com uma pequena conversa sobre este dia 

que marca o poder fecundante do Sol. 

Com inauguração a 10 de Maio e encerramento a 21 de Junho,  esta expo-

sição deixou um apelo 

para que não fiquemos 

indiferentes face à des-

truição das nossas pai-

sagens culturais. 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

O Tomilho está de volta com a 

22ª edição. Neste número re-

lembramos a exposição do Cer-

ro dos Barros - tema que nos 

dará o mote para o artigo de 

Arqueologia e História - , os pas-

seios realizados, as oficinas, os 

dias festivos celebrados na aldeia 

de Santa Rita, os mercados em 

Cacela Velha, os projectos co-

munitários e as actividades reali-

zadas no âmbito da oferta educa-

tiva. 

Informamos também o que está 

a acontecer nas escavações ar-

queológicas em Cacela Velha e 

sobre a conferência realizada por 

dois dos coordenadores deste 

projecto. 

Sobre Cacela Velha, fazemos 

referência aos 10 anos do Jardim 

da Várzea de Cacela e à limpeza 

da Ria Formosa organizada pela 

ADRIP. 

Os objectos e as memórias estão 

associadas ao mundo da pesca e 

dos barcos, bem como a receita 

partilhada por Maria Fernanda 

Horta. 

Terminamos com a rúbrica dos 

passatempos e com a agenda 

cultural para os próximos dois 

meses.  Boas leituras e … 

Até Setembro! 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

Alecrim  

Algumas curiosidades  

Arbusto aromático com várias 

aplicações a nível da saúde, no-

meadamente, para o tratamento  

da asma (vapores e chá), coles-

terol e problemas de coração 

( ch á ) ,  do r  de  den t e s 

(bochechos), tosse (mistura de 

flores e folhas com mel ou açu-

car escuro), reumatismo 

(fricção de bálsamo - preparado 

de álcool com folhas e flores), 

mal de pele (banho com água 

fervida em alecrim). É também 

aplicável para a impotência, falta 

de memória e no nervosismo. 

(Salgueiro, José, Ervas, usos e 

saberes—Plantas medicinais no 

Alentejo e outros produtos 

naturais) 

 

 

 

 

Fotografias do passeio 

Mais um percurso à roda das plantas medicinais aconteceu na tarde de 12 

de Maio, orientado pelo naturopata João Beles que voltou a partilhar os 

seus conhecimentos ao longo de um passeio na envolvente da aldeia de 

Santa Rita e na roda de plantas com que terminámos o passeio, já no pátio 

da antiga escola de Santa Rita. Ficam algumas curiosidades sobre o alecrim, 

uma das muitas plantas que encontrámos pelo caminho. 

 

Passos Contados 
Em busca das plantas medicinais e suas aplicações na saúde 

O mar e a pesca nas histórias de vida e memórias das gentes 

do sotavento Algarvio 

Os tempos e as condições geográficas na costa 

Algarvia propiciaram a existência de portos e 

de comunidades piscatórias com práticas e cos-

tumes ancestrais. As histórias de vida e as me-

mórias das gentes ligadas ao mar revelam tradi-

ções ligadas à pesca, à venda, à conservação do 

pescado e à sua preparação culinária.  

Num percurso em Vila Real de Santo António e Fábrica, ficámos a conhecer 

melhor a forma como as populações costeiras se foram, ao longo dos tem-

pos, relacionando com o mar e com a Ria e explorando os seus recursos.  

O passeio contou com a orientação de Maria Manuel Valagão, investigadora 

em alimentação e ambiente e coordenadora e co-autora dos textos do livro 

“Vidas e vozes do mar e do peixe”; e Nídia Braz, bióloga e investigadora em 

alimentação e saúde e co-autora dos textos deste livro. Trata-se de uma 

valiosíssima obra sobre os patrimónios e memórias ligados ao mar na região 

do Algarve que foi editada no ano passado. Contámos também com a pre-

sença de António Jorge, conhecedor do mar, do peixe e das tradições liga-

das à pesca, que connosco partilhou os seus saberes. 
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O  T O M I L H O  

 

 

 

Oficina de cremes naturais 

O CIIPC organizou uma oficina de cremes naturais no dia 19 de Maio, orientada por Jessica Ayud Manza-

no, onde aprendemos a conhecer melhor o órgão da pele, as suas características e necessidades. A ori-

entadora alertou os participantes para algumas das substâncias nocivas que frequentemente se encontram 

nos cremes industriais e para a contaminação que estes produtos químicos provocam nas águas residuais. 

Neste sentido, falou-se sobre a importância de usar cremes naturais, as propriedades das diferentes plan-

tas e como fazer cremes naturais de forma simples, com produtos naturais e locais.  

À base de óleo de amêndoas, óleo de côco e cera de abelha, acrescenta-se óleo e infusão de plantas co-

mo alfazema, camomila ou calêndula e ainda umas gotas de óleo essencial de uma destas plantas. Da com-

binação destes ingredientes nascem cremes caseiros, essenciais à boa saúde da nossa pele. Durante a ofi-

cina foi feito um creme de calêndula e camomila, que depois foi oferecido a todas as participantes.  

 

Abrigo de Insectos feito com a  Asmal 

Dia 17 de Junho foi mais um momento muito especial no Jardim da Várzea de Cacela, desta volta, lançan-

do mãos ao 2º hotel para insectos com os nossos amigos da Asmal - Associação de Saúde Mental do Al-

garve e com Teresa Patrício. Uma manhã repleta de descobertas e de entusiasmo!  
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Festa em honra de Santa Rita 

Os dias 25 de 26 de Maio foram de festa na aldeia de Santa Rita. Este ano, um pequeno grupo da comuni-

dade local fez questão de assinalar o dia de Santa Rita, 23 de Maio, com uma grande festa em honra desta 

Santa que incluiu uma quermesse, uma caminhada, a recitação do terço e que culminou na Procissão, ao 

final do dia de domingo. A aldeia encheu-se de vida e embelezou-se com muitas flores e  lindas colchas e 

mantas para ver passar Santa Rita e São Caetano nos seus belíssimos andores.  

 

Quem foi Santa Rita de Cássia? 
Santa Rita de Cássia nasceu em 1381 na cidade de Roccaporena, um pequeno subúrbio de Cássia 

(Úmbria, Itália), foi uma monja agostiniana da diocese de Espoleto, Itália. Foi beatificada em 1627 e canoni-

zada em 1900 pela Santa Igreja Católica. 

Ainda jovem, casou-se com um jovem nobre chamado Paolo Mancini. Nos primeiros anos de seu casa-

mento, Rita constatou que Paolo era um homem imoral, violento e irascível, tendo inúmeros inimigos na 

região de Cássia. Com o tempo, Paolo acabou por mudar de vida, tornando-se um bom marido. Com ele, 

Rita teve dois filhos, Giangiacomo Antonio e Paulo Maria, os quais pode criar na santa fé católica. 

Inesperadamente, Paolo foi brutalmente assassinado intensificando o sofrimento de Rita, que muito cedo 

se tornou viúva. Mesmo estando sozinha para cuidar de duas crianças pequenas, Rita deu um perdão pú-

blico aos assassinos de seu marido. Quando cresceram, os filhos quiseram vingar a morte do pai. Rita, 

temendo que seus filhos perdessem suas almas, tentou persuadi-los a voltar atrás, mas sem sucesso. As-

sim, pediu a Deus que levasse seus filhos, em vez de submetê-los a possíveis pecados mortais e assassina-

tos. E Deus o fez, levando ambos os seus filhos algum tempo depois, sem que os mesmos tivessem con-

denado suas próprias almas. Após a morte do marido e dos filhos, Rita desejou entrar no mosteiro de 

Santa Maria Madalena em Cássia, mas foi recusada. Novamente recorrendo a oração, Rita implorou a 

Deus para que entrasse para o Convento e acabou por ser admitida pela Madre Superiora. 

Exemplo de mãe, esposa e religiosa, Rita permaneceu no mosteiro de Santa Maria Madalena, vivendo pela 

Regra Agostiniana, até à sua morte por tuberculose em 22 de maio de 1457.  (https://salveroma.com/ ) 

https://salveroma.com/
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Dia da Espiga 

Marcado para 40 dias depois da Páscoa, o Dia da Espiga ou 5ª feira da Ascensão foi este ano celebrado 

no dia 30 de Maio. 

O CIIPC fez questão de comemorar o dia indo apanhar ramos de oliveira, de romanzeira, espigas de 

trigo, papoilas e malmequeres com os quais se fizeram, durante a tarde e em convívio entre a comunida-

de local e amigos, os tradicionais ramos que, segundo a crença popular, trarão paz e prosperidade ao lar 

de quem os pendurar atrás da porta durante um ano. 

Simbologia de cada planta: 

Espiga (pão) 

Malmequer branco (prata) e amarelo 

(ouro) 

Papoila  (amor/alegria) 

Oliveira (paz) 

Romanzeira (poder)  

Comemorações do Dia da Criança 

Quantas brincadeiras e jogos se podem fazer com uma simples bola de meia e 

trapos? Muitos! Foi o que descobriram as crianças dos 3ºs e 4ºs anos da EB1 Ma-

nuel Cabanas de Vila Nova de Cacela na manhã do dia 31 de Maio. Celebrámos o 

dia da criança propondo a construção de uma bola de meia e terminámos a dina-

mizar vários jogos e brincadeiras com as bolas (jogo do equilíbrio, jogo do zigue-

zague, bowling, corrida das colheres com bola, tiro às latas). Com esta actividade 

sensibilizámos as crianças para a valorização da construção dos seus próprios 

brinquedos, tal como acontecia no passado, no tempo dos avós, em detrimento do consumo desmesu-

rado, e para a  importância de reciclar, neste caso, meias usadas, jornal, latas e garrafas. 

Afinal não são precisos muitos brinquedos para as crianças se divertirem.  



Acções educativas com as escolas do concelho 

Terminou o ano escolar 2018/2019 e com ele as acções educativas realizadas pelo Município com os alu-

nos do concelho. 

O CIIPC teve o prazer contribuir para esta oferta educativa, tendo desenvolvido no total 20 acções, com 

24 turmas. Participaram ao todo, nas várias actividades realizadas, 473 alunos, entre os 3 e os 13 anos, de 

vários graus de ensino, desde a pré-escola até ao 3ºciclo e das várias escolas do concelho. 

Grande parte das actividades fazia parte da oferta educativa, nomeadamente as Lendas do Algarve, os Abri-

gos e lugares mágicos para pequenos insectos,  Desenterrar o passado, o peddy-paper em Cacela Velha e os pa-

trimónios da água, actividade no âmbito do projecto das 4 cidades. No entanto, desenvolvemos ainda ou-

tras actividades que foram surgindo por iniciativa dos professores e do próprio CIIPC, como a acção Acti-

vidades económicas da região – pomar tradicional de sequeiro e pomar de citrinos e a oficina de Maios. 

 

 

 

 

 

 

 

A actividade com mais participação foi a Construção de Abrigos para insectos no Jardim da Várzea de Cacela, 

desenvolvida em parceria com a mentora deste projecto, Teresa Patrício, que comemora este ano 10 

anos de existência. Cerca de 200 crianças conheceram o jardim, observando a vida dos insectos que lá 

vivem e as cores do jardim, cheirando as espécies que dele fazem parte, ouvindo os insectos e outros 

animais, o vento e o mar, partindo depois para a construção do abrigo para estes ajudantes do jardim.  

Em Setembro, no início do novo ano lectivo escolar, novas actividades serão apresentadas à comunidade 

educativa inseridas na oferta educativa 2019/20 do município, sempre com o objectivo de contribuir para  

a valorização do património e promoção da cidadania. 
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Mercadinho de Verão em Cacela Velha 

Entre o dia de solstício de Verão e a noite de S. João, 

aconteceu o Mercadinho de Verão em Cacela Velha, 

com a presença de artesãos e produtores alimentares 

da região, bem como artigos em 2ª mão e velharias e 

petiscos! 

A associação Juvenil Limite 

Fugaz de Vila Nova de Ca-

cela ficou responsável pelas 

sardinhas assadas e outros 

petiscos associados aos San-

tos Populares. 

Mercado de  Trocas  

em Cacela  Velha 
A 16ª Edição do 

Mercado de Trocas 

realizou-se no pas-

sado dia 19 de Maio 

em Cacela Velha.  

Mercado alternativo 

onde se pretende sensibilizar e envolver a 

comunidade na iniciativa de trocar bens ou 

serviços de forma directa sem recorrer a 

dinheiro, tal como acontecia no passado, 

antes do recurso à moeda.  

Trocaram-se frutas e legumes, roupa, artesa-

nato, livros, bolos, bebidas, reiki, utensílios 

de decoração, para além de alegria e afecto. 

Nova edição está marcada para Setembro! 

Caiação do muro em Santa Rita 

O que fazer quando o muro da aldeia está feio e sujo? Mobilizar os vizinhos e amigos, arranjar cal e 

pegar nos pincéis. 

Sete mulheres puseram as mãos à obra e no dia 6 de Junho lançaram-se na empreitada de caiar o mu-

ro à entrada da aldeia de Santa Rita, trabalho que outrora era realizado por Rita Santos e Maria Luísa 

Pereira.  

Ficou mais bonita a entrada de Santa Rita!  



Escavações Arqueológicas de volta a Cacela Velha  

Conferência "PRÁTICAS FUNERÁRIAS NO PERÍODO MEDIEVAL. 

O que nos contam hoje os vestígios arqueológicos?" 

 
Mais de 3 dezenas de pessoas reuniram-se no dia 27 de Junho, na Casa do Pá-

roco de Cacela Velha, para ouvirem Cristina Tété Garcia (arqueóloga, Direção-

Regional de Cultura do Algarve e investigadora da Universidade do Algarve/

CEAACP) e Hugo Cardoso (antropólogo físico, Simon Fraser University e cola-

borador da Universidade do Algarve/CEAACP) falar sobre práticas funerárias 

do período medieval.  

Que informação sobre os rituais funerários e sobre o mundo dos vivos pode-

mos retirar a partir do estudo dos dados arqueológicos e antropológicos asso-

ciados à necrópole cristã que está a ser escavada em Cacela Velha no Sítio do 

Poço Antigo, foi o tema desta conversa integrada no projecto "Muçulmanos e 

Cristãos em Cacela Medieval: território e identidades em mudança" e nas esca-

vações arqueológicas em curso.  

As escavações arqueológicas no Sítio do Poço Antigo em Cacela Velha reinicia-

ram-se dia 17 de Junho  no âmbito do projecto de investigação «Muçulmanos 

e cristãos em Cacela medieval: território e identidades em mudan-

ça», que resulta de um protocolo de colaboração entre a Direção Regional de 

Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António. 

Ao longo de quatro semanas, o Campo-Escola de Arqueologia de Cacela acolhe 

investigadores e alunos universitários, envolvendo cerca de 30 participantes na-

cionais e estrangeiros. 

As áreas abertas em 2018 foram alargadas, continuando a desenvolver-se o es-

tudo do bairro medieval islâmico (séculos XII-XIII) e a necrópole cristã. 

(séculos XIII-XVI). 

Os trabalhos do Campo-Escola incluem escavação, registo e análise das diferen-

tes camadas, recolha de sedimentos, bem como a identificação de materiais co-

mo cerâmicas, restos alimentares, peças de metal, entre outras. 

Durante o Dia Aberto, que decorreu no passado dia 9 de Julho, cerca de 150 

pessoas visitaram o espaço das escavações, observando os achados arqueológi-

cos e ouvindo as explicações dos arqueólogos. 

Fotografias das escavações 
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Limpeza da Ria Formosa 

A ADRIP organizou nova acção de limpeza na Ria Formosa no passado dia  26 de Maio, durante o perío-

do da manhã. 

Perto de meia centena de voluntários encontraram-se no estacionamento Poente da Praia da Manta Rota 

e percorreram a margem norte da ria até perto de Cacela Velha. 

Com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Cacela, do Lions Club de Tavira e da Etno Nature, foi uma 

acção muito participada por pessoas de várias idades e nacionalidades. 

Este ano, os participantes depararam-se com um cenário muito positivo uma vez que 

encontraram esta zona da Ria relativamente limpa, sem grande quantidade de lixo.  

A ADRIP voltará a realizar nova acção no final do Verão. 

2009 - 2019 

Jardim representativo da flora do Algarve - Várzea de Cacela 

Neste Jardim, que celebra a sua primeira década de vida, podem-se observar 109 espécies de plantas dife-

rentes, ao longo das 4 estações do ano, dando especial atenção às espécies que se encontram em vias de 

extinção nesta área do Litoral.  

Pretende este projecto continuar na busca de novas espécies, enriquecendo assim o Jardim e a sua paisa-

gem natural.  

 

 

2009 - Preparação do Jardim 2019 - Jardim na actualidade 
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História e arqueologia 

CERRO DOS BARROS 
Memórias e histórias de um lugar especial na envolvente de Santa Rita 

O Cerro dos Barros era um lugar especial e único na envolvente de Santa Rita. Uma paisagem natural 

rica, com um coberto vegetal de figueiras, alfarrobeiras, oliveiras, aroeiras, palmeiras-anãs, espargueiras, 

orquídeas que servia de habitat a inúmeras espécies de fauna: pássaros, répteis, insectos e pequenos ma-

míferos. Ao longo dos séculos o homem foi agindo sobre esta paisagem, modificando-a, utilizando os 

seus recursos e adaptando-a às suas necessidades, segundo os seus conhecimentos e experiência trans-

mitida de geração em geração, mas sabendo sempre manter o seu equilíbrio ecológico, a sua integridade 

e sustentabilidade. 

Terá sido desde sempre uma referência visual para os habitantes de Santa Rita, mas mais do que isso, foi 

também uma referência cultural. Foi a este cerro que as primeiras comunidades pré-históricas, que ve-

neravam os antepassados no túmulo megalítico de Santa Rita, foram buscar as argilas para os seus potes 

e taças. Algumas destas peças acompanharam os seus mortos na sua última viagem tendo sido deposita-

dos como oferendas no interior do túmulo. Os resultados do estudo de amostras cerâmicas, provenien-

tes do interior do monumento, revelaram que foram manufacturadas com argilas locais que afloram no 

Cerro dos Barros, a escassas centenas de metros do túmulo.  

E foi lá também que, até há bem pouco tempo, os oleiros de Santa Rita iam buscar barros para as suas 

olarias. Nos finais do Séc. XIX, Santa Rita é referida entre os mais importantes centros oleiros da regi-

ão. Os habitantes vivos da aldeia guardam ainda memória da última olaria de José Rosa. Era do Cerro 

dos Barros que traziam os barros vermelhos, os mais utilizados, especialmente para os vasos e infusas 

de água fresca. O processo de extracção das argilas era realizada “à enxada” e o transporte era feito 

por mulas, ou em carro puxado por muares, sendo depois trabalhadas pelo oleiro, na oficina, em diver-

sas fases até dar origem a uma pasta moldável na roda. Isto até aos anos de 1950-60, quando a olaria 

fechou portas.  

A nascente do Cerro dos Barros existiu também durante vários anos um telheiro, pequena unidade de 

fabrico de telhas, ladrilhos e tijolos, como testemunha um forno de materiais cerâmicos, identificado e 
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limpo em 2013 pela equipa do CIIPC. A proximidade da matéria-

prima no Cerro dos Barros terá sido o motivo para a instalação 

desta indústria artesanal que aqui laborou entre os anos 30 e 40 do 

séc. XX. 

O Cerro dos Barros foi também lugar de vivências de muitas pesso-

as em contexto de trabalho, percursos diários, passeios, brincadei-

ras… Memórias que se mantêm vivas entre os habitantes da aldeia e 

envolvente. Mas é também um lugar de encantamentos sobre o qual se contam muitas histórias e lendas.  

Um lugar habitado por mourinhos encantados que aí escondiam os seus tesouros e apareciam às senho-

ras que iam lavar a roupa ao ribeiro próximo (um dia uma das camisas brancas terá desaparecido e rea-

parecido coberta de libras). As lendas referem-se a uma pedra especial com a marca da pata de um boi, 

sinal de encantos, e falam de pedras brilhantes, ouro muito miudinho, que apareciam quando chovia e 

que seriam prova de tesouros ocultos. Diz-se que havia minas e grutas muito grandes escavadas no fundo 

do cerro. O Cerro dos Barros sempre inspirou admiração e respeito e até algum temor. Um lugar que 

não deve ser mexido – dizem ainda as pessoas. 

Um lugar especial e único onde a natureza e a acção cultural do homem souberam dialogar de forma 

equilibrada até que, interesses de pessoas de fora falaram mais alto e tudo foi arrasado para ver surgir 

uma plantação de abacates, como vem acontecendo um pouco por todo o Algarve. E assim se perdem 

valores culturais, naturais e paisagísticos insubstituíveis. Vamos ficando todos mais pobres… 

 

ALGUMAS LENDAS ASSOCIADAS AO CERRO DOS BARROS  

O MOURINHO ENCANTADO  

No Cerro dos Barros vivia um rapazinho encantado, muito triste e pobrezinho, que dizia às pessoas que 

o viam que estava a guardar a riqueza do cerro.  

Certo dia, a minha tia Maria dos Santos disse-me que uma senhora foi lavar para o ribeiro próximo do 

cerro, onde ele aparecia, e desapareceu-lhe uma camisa branca. Quando voltou ao ribeiro para lavar no-

vamente, a camisa apareceu-lhe coberta de libras. Dizem as pessoas que ainda hoje quando chove, as ber-

mas do ribeiro têm pedrinhas brilhantes que vêm da mina e que o mourinho encantado passou a viver 

com uma menina, numa pequena gruta na encosta do Cerro dos Barros. Essa gruta foi descoberta, anos 

mais tarde.  

Contada por Eva Ladeira (nascida em 1931), na Fonte Santa, Vila Nova de Cacela  
 

O BOI ENCANTADO  

Contava a minha avó, que já lhe contava a mãe dela, que no Cerro dos Barros, num caminho junto ao 

ribeiro, estava um boi encantado e uma pedra com a marca da pata do boi.  

Os mais velhos diziam que a pedra estava a marcar um tesouro, uma fortuna, um encanto.  

Um dia fizeram um telheiro no lado de cima da pedra, mas nunca funcionou porque o barro desfazia-se. 

Faziam telhas e ladrilhos num dia e apareciam desfeitos no outro. Nunca lá fizeram nada de jeito.  

Tudo se desluzia em nada. O barro brilhava como ouro e não fazia ligação e os antigos diziam que não 

faziam nada naquele telheiro porque o sítio estava encantado pelos mouros.  

Contada por Eva Ladeira (nascida em 1931), na Fonte Santa, Vila Nova de Cacela  
 

(in Mourinhos e Mouras Encantadas em Cacela. Lendas recolhidas por Maria Emília Fernandes, Edição da 

CM Vila Real de Santo António, 2007.) 



 

Agulhas de pesca 

 

FUNÇÃO PRINCIPAL:  

Servem para remendar as redes de pesca, usadas  

pelos pescadores na sua actividade profissional.  

 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Agulhas de formato rectangular, de madeira, com um dos extremos em bico e outro em recorte 

com a forma de U, designada frequentemente por língua. No extremo em bico, o objecto apresenta 

um vazado em forma de gota com um espigão no centro. Apresentam dimensões diferentes sendo 

cada uma delas utilizada para determinado tipo de rede e dimensão da malha. Antigamente eram 

usualmente fabricadas pelos próprios pescadores com a ajuda de uma navalha.   

 

DADOS HISTÓRICOS: (memórias de Josefa Monteiro, VRSA) 

A pesca no Rio Guadiana foi sempre uma prática diária de muitas gerações. 

Mesmo no tempo que as frotas enchiam as muralhas da doca, os cais e esten-

diam-se ao longo do rio, num colorido único que dava a dimensão da vida e 

do labor da vila. 

No Rio Guadiana, muitos pescadores retiravam o alimento para as famílias ou 

pescavam para venda a restaurantes e tabernas. A mucharra, o sargo, o char-

roco, o linguado eram alguns dos peixes que davam alegria aos lares da Rua de 

Espanha, do Largo da Bica ou do Lazareto, em Vila Real de Santo António. 

As tabernas da Narcisa, do António 28, do Manuel Vaz ou do Ti’Guilherme, eram espaços onde os 

sabores do rio davam vida ao convívio das gentes da terra no final de um dia de trabalho nas fábricas. 

Os pescadores do rio produziam as suas próprias redes, numa arte única que passou de geração em 

geração. 

Ao fim de cada dia de pesca, muitas vezes, as redes ficavam aqui ou ali, com buracos que eram ne-

cessários solucionar. Era uma tarefa que envolvia a família. Os mais novos tratavam de enrolar o fio 

das agulhas, enquanto os pescadores experientes remendavam as redes.  

Estas agulhas pertencem a Josefa Monteiro e foram deixadas pelo seu tio Lis-

berto Raimundo de Sousa quando faleceu, aos 85 anos. Era pescador artesa-

nal e começou a trabalhar com cerca de 7 anos aprendendo as artes com os 

mais velhos.  Já adulto, era proprietário de um barco ao qual lhe deu o seu 

nome. 

Objecto com História 
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Memórias e saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Jaime Andorinha, nasceu em Santa Luzia em 1927 e residiu no Sítio da Areia com a sua esposa  

Maria Fernanda Horta, natural da Nora.  

O seu pai era pescador e o avô calafate. Iniciou a sua vida no mar aos 7 anos tendo sido criado com o 

avô que era guarda no Arraial de Tavira e mestre calafate “Fazia esses calões grandes do atum. Eu via o 

que ele estava fazendo e fazia. Mas depois esqueceu-me daquilo, comecei a andar nos bailes, a namorar.” 

O pai andava num galeão em Marrocos, barco à vela de arrasto da amêijoa. João Andorinha também lá 

trabalhou por temporadas com o seu pai. Com a guerra, voltaram para Santa Luzia, e nessa altura co-

meçou a ser mestre de artes: alcatruzes, redes de arrastar. Trabalhou também na antiga Armação da 

Abóbora, em Cabanas de Tavira. 

“Quando vim pensei: «À pesca já sei andar, o meu pai tem redes, tem artes, aqui no rio governávamos a vida, 

mas não tenho barco». Disse à minha mulher: «Arranjo um carro de mula e vou à madeira à Cacela, vou fazer 

um barco».” E assim construiu o seu primeiro barco.  

Como em Cacela não havia mais calafates, as pessoas começaram a pedir-lhe para fazer barcos e, ape-

sar de nunca ter tido carta de calafate, construiu chatas, botes e um dori, para a pesca do bacalhau. To-

do o processo de construção era feito pela mão de João Andorinha. 

Usou redes de arrastar no rio e no mar. Largava as redes lá fora e a mulher ficava em terra a puxar. 

Quando o peixe aparecia era largado em cima da areia. Arranjou depois outras artes como o tapa es-

teiro, utilizado no rio. Era largado na baixa-mar e desprendia-se na preia-mar. Pescava uma grande di-

versidade de peixes na ria: dourada, do robalo, do choco, linguado.  Cada barco tinha uma rede tresma-

lho, rede de arrastar, arte do búzio, entre outras.  

Viveu com a sua esposa 18 anos na Quinta de Baixo, trabalhando o casal para os proprietários do chalé.   

Nos últimos anos a actividade da pesca em Cacela extinguiu-se “Agora aqui já ninguém vai ao mar, desisti-

ram. E mesmo já não há rio, acabou.”  

Ainda assim, até pouco antes de falecer (em 2018), foi mantendo a sua embarcação junto à ria .   

Memórias de João Andorinha, pescador e calafate 
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Memórias e saberes 

Curiosidades sobre a Eiró 

Eiró ou iró, também conhecida por enguia, é um peixe em forma de serpente com minúsculas escamas, 

que mede entre 30 e 60 cm.  

Reproduz-se em água salgada mas vive grande parte da sua vida em água doce sendo por isso uma espé-

cie catádroma. Reproduz-se no oceano em profundidades entre os 400  e os 700 mts, no final do Inverno, 

início da Primavera. 

Os seus principais alimentos são os peixes e as minhocas. 

A sua captura na costa algarvia é feita de forma artesanal, através do uso de diferentes artes de pesca. 

A autora da receita, Maria Fernanda Horta, associa esta e outras caldeiradas à época do Verão (Julho e 

Agosto) e ao convívio, uma vez que se faziam em piqueniques com amigos à beira-mar. 

Tinham o hábito de levar a panela e os condimentos como o azeite, tomate, entre outros, para a praia e 

aí esperavam que o marido trouxesse peixe do mar ou da ria. Quando chegava, o peixe era acrescentado 

ao molho que, entretanto, se ia cozinhando. E assim se passava o dia à beira-mar, acompanhando a caldei-

rada com vinho e muita alegria.  

(VALAGÃO, M.M et al, 2018, Vidas e vozes do mar e do peixe, Lisboa, Ed. Tinta da China)  

 

 

Caldeirada de Eiró, por Maria Fernanda Horta 

Ingredientes: 

 Eiró em postas 

 Tomate 

 Cebola 

 Alho 

 Salsa 

 Louro 

 Pimentão vermelho 

 Azeite 

 Batatas 

 Massa ou arroz  

 

Preparação: 

 Arranjar a eiró cortando-a às postas e salgando-as. 

 Refogar num tacho a cebola, o alho,  o tomate, as batatas com azeite e com as ervas aromáticas 

e especiarias. 

 Acrescentar a eiró e deixar cozinhar. 

 Quando a caldeirada estiver pronta, pode aproveitar o caldo e fazer uma massa ou arroz no 

caldo. 

 Está pronto a servir. Bom apetite! 

Receita 



 Passatempos...  
Descubra as diferenças! São 7... 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

 Sopa de letras                 
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I S S T F G T O L J S 

E L E D A D R A R T E 

A B O Z G O A Ç Z R Z 

R O E F U U B A T E V 

E S L R L R U M I S A 

T E A I H A T R D M I 

U D G Ç A D F A R A L 

A E T A F A L A C H J 

S R Z O L E H E T L V 

Z B E T O B I L I O A 

Palavras a encontrar: 

 Agulha 

 Alcatruzes 

 Armação 

 Arte 

 Bote 

 Calafate 

 Dourada 

 Galeões 

 Rede 



FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António 
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 Josefa Monteiro, Maria Fernanda Horta, 

Suzel Bento e Teresa Patrício. 

 www.ciipcacela.wordpress.com 
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Tel: 281 952600  

Email: ciipcacela@gmail.com 

PROVÉRBIOS 

 

 Em Julho nunca a água do rio fez 

barulho.  

 Nevoeiro de S. Pedro, põe em 

Julho o vinho a medo.  

 Dia de São Tiago, vai à vinha e 

acharás bago. 

 Julho fresco, Inverno chuvoso, 

estio perigoso. 

 Julho sem pulgas no cão, vento 

norte e muito frio é sinal de pou-

co pão.  

 Quando Julho está a começar, as 

cegonhas começam a voar. 

 Pela Madalena recorre à tua fi-

gueira.  

  Julho é o mês das colheitas, 

Agosto é o mês das festas.  

 A quem não tem pão semeado, 

de Agosto se lhe faz Maio.  

 Agosto, candeeiro posto.  

 O mês de Agosto será gaiteiro, se 

for bonito o 1º de Janeiro.  

O que vai acontecer... 
 

EXPOSIÇÕES 

PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA 

CIIPC,  Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 15h00 

 

OFICINAS de VERÃO  

Tema: ARQUEOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA 

3 de Julho: Arqueologia, Escavações em caixa arqueológica no CIIPC 

+ visita às escavações em Cacela Velha 

10 de Julho: Objectos de adorno pré-históricos 

17 de Julho: Arte na pré-história, Pinturas rupestres 

na cal  com pigmentos 
 

CIIPC, Antiga Escola de santa Rita 

Quartas-feiras, das 9h30 às 12h30 

Para crianças e jovens (dos 6 aos 14 anos) 

Gratuito mas sujeito a inscrição prévia 
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE  

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

Muçulmanos e cristãos na Cacela Medieval -  

Os resultados da nova campanha arqueológica  

Com as arqueólogas Cristina Garcia e Maria João Valente 

13 Julho (Sábado) 

Ponto de encontro: 18h em Cacela Velha 

Valor de inscrição: 3 €  

Sujeito a inscrição prévia 
 

Memórias do contrabando no Baixo Guadiana 

Com o historiador João Tomás Rodrigues 

24 de Agosto (Sábado) 

Ponto de encontro: 21h em Vila Real de Santo 

 António 

Valor de inscrição: 3 €  

Sujeito a inscrição prévia 
 

Bookpoint - Livros para levar 
 

 A Biblioteca Municipal de Vila Real 

de Santo António tem um novo ser-

viço no CIIPC, na Antiga Escola de 

Santa Rita, uma estante com livros 

que qualquer pessoa pode levar  

sem estar inscrita na Biblioteca.  

Esta estante está também disponível 

para receber livros usados. 

 

Venha visitar-nos, escolha um livro ...e leve-o! 

Apareça! 


