
Provérbios  

Se em Setembro vem a chuva, lá se 

vai a uva. 

Setembro molhado, figo estragado. 

Se em Setembro a cigarra cantar 

não compres trigo para guardar. 

Setembro chuvoso, Inverno rigoroso. 

Setembro que enche o celeiro dá 

triunfo ao rendeiro. 

Setembro, vindimar; Outubro, revol-

ver. 

Nevoeiro de Outubro queima can-

deio. 

Outubro, vaca para o palheiro e 

barco para o outeiro. 

Outubro sisudo colhe tudo. 

Outubro chuvoso faz ano venturoso. 

Quando Outubro for erveiro, fica 

para Março o palheiro. 

Queijo de Outono é bom para o seu 

dono. 

O que vai acontecer... 
CICLO DE CINEMA SOB AS ESTRELAS EM  

CACELA VELHA 

Cemitério Antigo de Cacela Velha (ao ar livre) 

22h00 

6 de Setembro — PÁRA-ME DE REPENTE O  

PENSAMENTO, Jorge Pelicano, Portugal, 2014, 101’ 

Entrada – 2,50 € | Entrada livre para residentes 
 

EXPOSIÇÕES 

OLARIA EM SANTA RITA 

Objectos, usos e memórias 

De 11 de Setembro a 30 de Outubro 

Antiga Escola Primária de Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00  
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS  

PEDESTRES DE INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

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: 9h30 em Santa Rita 

Preço: 3 € 
 

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: 9h30 em Santa Rita 

Preço: 3 € 
 

POESIA NA RUA 

Cacela Velha, 18 de Setembro 

A partir das 10h00 

Estendais de poesia - poemas nas paredes - área de leitura com 

livros de poesia - percursos poéticos - apresentação de livros - 

conversas  - mercado de livros, artesanato e produtos locais - 

comidas e petiscos - actividades para crianças e jovens  
 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 

“EU SEI, TU SABES, NÓS FAZEMOS:  

Entre o tradicional e o contemporâneo” 

Troca de saberes-fazeres com a comunidade de Cacela 

CIIPC, Santa Rita 

24 de Setembro, Sábado, 

15h00 às 18h00 
 

Mercado de trocas 

25 de Setembro, Domingo, Cacela Velha 

10h00 às 13h00 

15h00—Passeio pelo jardim da Várzea de Cacela e apanha  

de azeitona 

Organização: Banco Local de Voluntariado,  

com a colaboração do CIIPC e ADRIP 
 

MERCADINHO DE OUTONO 

Cacela Velha, 23 de Outubro, 

10h30 às 17h30 
 

ADRIP 

Acção de limpeza da Ria Formosa em Cacela Velha 

9 de Outubro 

Ponto de encontro: 9h30 na sede da ADRIP, Cacela Velha 

 

FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António 

Coordenação: Centro de Investiga-

ção e Informação do Património de 

Cacela 

Colaboração: Tomás Fernandes 

www.ciipcacela.wordpress.com 

Facebook ciipcacela 

As Noites d’Encanto e o Ciclo Clássica em Cacela marcaram mais uma vez presença 

na programação cultural de verão em Cacela Velha. 

Entre 14 e 17 de Julho, os visitantes das Noites d’Encanto contaram com um animado 

souk, mercado que juntou artesãos portugueses e comerciantes de diversas nacionalida-

des, e com um programa de animação cultural diversificado: workshops de percussões 

árabes e de dança oriental, concerto de música al-andaluz com Emilio Villalba na igreja, 

jogos islâmicos dinamizados pela Câmara Municipal de Alcoutim, exposição de Mouras 

Encantadas de Sofia Pinto Correia, «Cabra Parade», exposição de cabras de raça algarvia 

da Câmara Municipal de Castro Marim, e conversas sobre temas relacionados com as he-

ranças mediterrânicas. A animação de rua com música gwana e dança tribal com fogo tor-

naram Cacela Velha ainda mais mágica. 

 

Verão em Cacela Velha 

O Ciclo Clássica em Cacela, 

decorreu durante o mês de Agos-

to e foi dedicado à Música Antiga, 

recordando compositores como 

Bach, Monteverdi, Purcell, 

Dowland, Ockeghem, entre ou-

tros. Os concertos realizaram-se 

na igreja e contaram com a pre-

sença dos músicos Orlanda Isidro 

(canto), Helena Raposo (alaúde), 

Isabel Vaz (violoncelo), Eduardo 

Paredes (violino), Teresa Matias 

(flauta), Daniela Tomaz (flauta), 

Ana Figueiras (flauta) e Gonçalo 

Pescada.  Esta 7ª edição incluiu 

ainda um concerto com a pianista 

Joana Gama, integrado no Progra-

ma SATIE.150, que assinala os 

150 anos do nascimento do com-

positor Erik Satie, e a projecção 

do filme “Entr’acte” de René 

Clair, de 1924, com  banda sono-

ra e participação especial do com-

positor francês. 

Em Setembro, Cacela Velha rece-

be ainda Cinema no antigo cemi-

tério e a Poesia na Rua. 
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C E N T R O  D E  

I N V E S T I G A Ç Ã O  E  

I N F O R M A Ç Ã O  D O  

P A T R I M Ó N I O  D E  

C A C E L A / C Â M A R A  

M U N I C I P A L  D E  V I L A  

R E A L  D E  S A N T O  

A N T Ó N I O  

O Tomilho 

S E T E M B R O /

O U T U B R O  

E D I Ç Ã O  B I M E N S A L  

N Ú M E R O  5  
SANTA RITA 

O Tomilho nº5 traz-nos 
notícias frescas das activida-

des desenvolvidas pelo 
CIIPC durante o verão e das 

próximas agendadas para 

Setembro e Outubro. 

Esta edição dá destaque à 
tradição oleira de Santa Rita, 

com um artigo sobre as 
peças de cerâmica que irão 
estar presentes na próxima 
exposição “Olaria em Santa 

Rita. Objectos, usos e me-
mórias” e, na rúbrica Memó-
rias e Saberes, com um artigo 

e fotografia da mais antiga 

olaria de Santa Rita. 

Maria Silva partilha uma 

receita onde o ingrediente 
principal é a Cavala, um dos 
peixes mais comuns da nossa 

gastronomia e cujo consumo 
tem vindo a ser valorizado 

nos últimos anos.   

O Tomilho conta ainda com 
a participação especial do 
jovem Tomás Fernandes, 
residente em Santa Rita, 

com uma reportagem sobre 

a sua aldeia. 

Esperamos continuar a con-

tar com a participação de 

todos os que queiram parti-
lhar connosco os seus sabe-

res, ideias, fotografias, entre 

outras coisas. 

Até Novembro e … 

boas leituras! 

Noites D’Encanto 

 

Clássica em Cacela 
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Oficina de réplicas de  
placas de xisto 

O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

Oficinas de verão 

Actividades de verão para grupos de  

crianças e jovens 

As placas de xisto gravadas são dos 

artefactos pré-históricos mais fasci-

nantes. Identificadas nos monumentos 

megalíticos, associam-se ao culto dos 

antepassado e terão sido representa-

ções da Grande Deusa Mãe, para uns, 

ou do próprio morto, para outros 

investigadores. O que significaram? 

Como interpretar as suas minuciosas 

decorações gravadas no xisto? São 

algumas das questões que orientaram 

esta oficina de Verão no CIIPC, reali-

zada dia 5 de Julho, onde dezena e 

meia de crianças e jovens reproduzi-

ram gestos milenares, decorando as 

suas próprias placas (em cartolina 

preta e em barro). 

Têm sido identificados em escavações 

arqueológicas, tabuleiros e peças de 

jogo, comprovando que os jogos têm 

sido uma componente fundamental da 

actividade humana, ao longo dos tem-

pos. Para esta oficina contámos com a 

colaboração do colega Fernando Dias 

do Município de Alcoutim onde, no sítio 

arqueológico do Castelo Velho, se en-

controu uma grande quantidade e diver-

sidade de tabuleiros de jogo, em xisto, 

do período islâmico. No dia 12 de Julho, 

quase duas dezenas de crianças e jovens 

aprenderam a jogar os jogos do moinho 

e do alquerque e construíram o seu 

próprio jogo (tabuleiro em tecido e pe-

ças em cortiça). Com familiares e ami-

gos, irão dar vida a estes jogos intempo-

rais.  

Réplicas de placas de 

xisto pré-históricas 

Construção de 

 Jogos Islâmicos 

No decorrer do mês de Julho o CIIPC recebeu 

vários grupos de crianças e jovens que vieram par-

ticipar na actividade educativa “Aventura em Cacela 

Velha”, um peddypaper de descoberta do patrimó-

nio, Esta actividade está integrada na oferta educati-

va de âmbito cultural que o Município de Vila Real 

de Santo António disponibiliza à comunidade.  

Cerca de 75 crianças, entre os 6 e os 15 anos, ao 

longo de 3 momentos, percorreram as ruas  e a 

zona envolvente à vila, respondendo a um conjunto 

de questões sobre a sua história e  património, e 

realizando tarefas mais criativas como escrever um 

poema, construir um barco a partir de desperdícios 

encontrados na ria ou construir um boneco com a 

alfarroba.   

Oficina de jogos islâmicos 
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Vai acontecer... 

Poesia na Rua 
Cacela Velha celebra a poesia 

Jornadas Europeias do Património 
As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, 

envolvendo cerca de 50 países, com o objectivo de sensibilizar os cidadãos para a impor-

tância da protecção do Património. Em 2016 o tema Comunidades e Cultura visa 

envolver as comunidades no conhecimento, protecção, desenvolvimento e valorização 

dos patrimónios e culturas locais. 

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António associa-se mais uma vez a estas jor-

nadas desenvolvendo a actividade: 

 “EU SEI, TU SABES, NÓS FAZEMOS:  

Entre o tradicional e o contemporâneo” 

Troca de saberes-fazeres com a comunidade de Cacela 

CIIPC, Santa Rita 

24 de Setembro, Sábado, 

15h00 às 18h00 

 

Materiais locais (cana, palma, tabua, barro, ervas aromáticas e medicinais, trapos,…) e sabe-

res fazeres antigos da comunidade serão ponto de partida para um conjunto de oficinas a 

decorrer em simultâneo, no espaço da antiga escola primária de Santa Rita, onde o público 

aprende a fazer em troca de um saber ou vice-versa, numa articulação criativa entre o tra-

dicional e o contemporâneo. 

 

Tendo como ponto de partida a herança poética de Ibn Darraj al-Qastalli, natural de Cacela onde nasceu em 958, 

bem como de outros poetas que escreveram sobre Cacela Velha, ou aqui viveram (Abu al-Abdari, Sophia de Mello 

Breyner Andresen, Eugénio de Andrade, Teresa Rita Lopes, Adolfo C. Gago), “Poesia na rua” é um momento cul-

tural em redor das palavras escritas ou ditas em voz alta, mas também de animação, de festa e de partilhas. Em 

Cacela Velha, dia 18 de Setembro, junte-se à festa da poesia. Ao longo do dia pode encontrar: 

Estendais de poesia  

Poemas nas paredes  

Área de leitura   

Livros de poesia  

Actividades para crianças e jovens 

Mercado de livros, artesanato e produtos locais 

Percursos poéticos   

Apresentação de livros  

Conversas  

Comidas e petiscos 



 Diferentes tipos de fauna e flora 

Fauna 

Cavalos 

Cabras 

Tartarugas 

Rabilongo 

(pássaro) 

Ovelhas 

  

Flora 

Tojos 

 Roseiras 

Oliveira 

 Tabua 

 

Barragem do 

Porfírio 
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O  T O M I L H O  

Passos contados Aconteceu... 

Passeio sobre o admirável mundo dos morcegos  

Bruxas, lobisomens, mouras, almas do outro mundo 

povoam o imaginário dos medos nocturnos das popu-

lações rurais. Estórias e lendas registam encontros 

fugazes de homens e mulheres com estes seres em 

determinados dias, horas e lugares. Acontecem usual-

mente em espaços exteriores à aldeia, conotados com 

a natureza e o perigo (penedos, fontes, poços, encruzi-

lhadas, alfarrobeiras escuras). É também em horas 

abertas, normalmente próximo de meia-noite, que as  

bruxas e os lobisomens se transformam em animais, e que as mouras saem das entranhas da terra e se deixam 

descobrir. Nas zonas rurais mais isoladas, onde as noites são ainda escuras como o breu, alguns destes seres 

encontram refúgio, permanecendo vivos nas estórias e lendas contadas de boca em boca. 

Na noite de 9 de Julho, ao longo de um percurso por lugares mágicos na envolvente da aldeia de Santa Rita, 

pudemos contar com encontros especiais com bruxas, lobisomens, mouras encantadas e almas do outro mun-

do, que pela voz da contadora Inês Mestrinho, foram reavivados a partir de antigas lendas do nosso imaginário. 

No passado dia 27 de Agosto o CIIPC organizou 

mais um passeio nocturno integrado no Ciclo dos 

Passos Contados, desta vez sobre morcegos. A 

orientação do passeio foi da responsabilidade da 

Bióloga Sílvia Barreiro, investigadora na Unidade 

de Biologia da Conservação da Universidade de 

Évora. 

Em Portugal Continental existem 25 espécies de morcegos e todas elas se alimentam de insectos, prestando 

assim um valioso serviço no controlo de pragas agrícolas e de populações de insectos potencialmente trans-

missores de doenças. Por terem hábitos nocturnos e crepusculares, os morcegos são muitas vezes difíceis 

de ver. No entanto, por possuírem um biossonar para se orientar, foi possível detectar a sua presença e ob-

servar o seu comportamento com a ajuda de detectores de ultrassons. 

 Durante o passeio foi possível observar duas espécies de morcegos: o Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) 

e o Morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus). 

Estas espécies são duas das mais pequenas e também das mais comuns em Portugal Continental. São espé-

cies bem adaptadas a meios urbanos, abrigando-se frequentemente em fissuras nos telhados e paredes de 

edifícios, embora possam utilizar outro tipo de abrigos, como por exemplo cavidades e fissuras em árvores. 

Alimentam-se de mosquitos e borboletas nocturnas, caçando frequentemente em jardins, hortas e também 

ao redor da iluminação pública, onde os insectos se concentram. 

Personagens nocturnas das lendas e contos  da tradição oral 

portuguesa 
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Aconteceu... 

Oficinas de verão—Ciência Viva 

“Da pedra calcária à cal das nossas casas”  

A antiga escola de Santa Rita recebeu nas 

manhãs dos dias 18 e 27 de Agosto a 

actividade “Da pedra calcária à cal das 

nossas casas" integrada no programa Ci-

ência Viva no Verão em Rede. 

A aldeia de Santa Rita em Cacela foi um 

dos maiores centros de produção e dis-

tribuição de cal no Baixo Guadiana, onde 

laboraram cerca de uma dezena de for-

nos, dos últimos em laboração no Algar-

ve, e onde se coziam com frequência 

grandes quantidades de cal. 

A actividade, dinamizada pelos arquitec-

tos Marta Santos e José Lima da Oficina, 

incluiu uma visita aos fornos de cal, in-

terpretando as diversas etapas do seu 

funcionamento, e uma oficina onde cer-

ca de 40 participantes foram convidados 

a realizar o processo de hidratação da 

cal viva e preparação para a sua aplica-

ção na construção tradicional. 

A acção “Da pedra calcária à cal das 

nossas casas” é uma das muitas dirigidas 

a todo o público e de participação gra-

tuita que o Centro Ciência Viva oferece 

durante o Verão. 

 

Acção de voluntariado no Sítio  

Arqueológico do Poço Antigo 
Esta acção de voluntariado decorreu nas escavações ar-

queológicas no sítio do Poço Antigo, situado a nascente 

da actual povoação, fora de muralhas. Estas escavações, 

realizadas entre 1998 e 2001,  puseram a descoberto, 

sob uma necrópole cristã (da qual foram escavadas 56 

sepulturas), vestígios de um bairro residencial islâmico 

do período almóada (1ª metade do séc. XIII).  

A manutenção do sítio arqueológico, que está sob a responsabilidade do CIIPC, contou 

este ano com a preciosa colaboração de duas voluntárias e consistiu na remoção e cor-

te de ervas e arbustos e o acondicionamento de estruturas arqueológicas com geo-

têxtil.   

Dia 30 de Agosto, o CIIPC realizou um percurso de descoberta onde se pretendeu “ 

desenterrar o passado e fazer falar as pedras, ossos e cacos no túmulo megalítico de 

Sta Rita”, um monumento funerário com 4500 anos, escavado e estudado na zona de 

Cacela. Com o objectivo de despertar o interesse e dar a conhecer um dos mais signi-

ficativos testemunhos pré-históricos da região, esta actividade lançou perguntas e de-

safios a que os 20 participantes procuram dar respostas através de um jogo. Também 

esta actividade esteve incluída na oferta do programa Ciência Viva no Verão. 

Visita-jogo a sítio arqueológico: “Desenterrar o passado. Fazer falar 

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

Visita-jogo ao túmulo 

megalítico 

Oficina sobre a Cal 

 

2 Escolas primárias 

Padaria           Mercearia 

Barbearia                                             

          

Tasca do Sr. Manuel  

Sousa Vesta 

Tasca e Mercearia de 

Florinda Amália 

 

Casa onde faziam 

a cura aos ouvidos  

das pessoas 

Antigamente havia mais sítios de comércio e de ensino do que  

actualmente, como:  



 

 

 

 

                                                                           

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Esta edição do Tomilho tem o prazer de publicar o presente artigo elaborado pelo jovem Tomás Fernandes, 

de 11 anos, residente de Santa Rita. Trata-se de uma reportagem sobre esta aldeia, dando a conhecer a sua 

história, os seus habitantes, antigas profissões e a fauna e a flora que podemos encontrar nos seus arredores.  

Santa Rita 

 

Santa Rita é uma pequena aldeia, com cerca 

de 60 habitantes, mas anteriormente havia 

cerca de 6 ou 7 vezes mais habitantes. 

  

 

Nesta pequena aldeia existia uma grande produção e comercia-

lização da cal . 

As pessoas iam buscar aos campos pedras calcárias brancas e 

pretas. A pedra era extraída do solo com pólvora e depois leva-

vam na para os fornos de cal, situados na saída da aldeia do la-

do norte, a seguir ao poço Novo, para a coserem.  

  

A população lavava as  suas roupas 

no lavadouro público da aldeia, ti-

rando a água do Poço Velho.  

 

 

 

 

 

 

A água que consumiam iam buscá-la em carros de 

mão, feitos de ferro ou de madeira, com cântaros de 

metal, ao Poço Novo situado a Norte da aldeia.  

 

 

Peças de cerâmica ainda “vivas”, provenientes das antigas 

olarias de Santa Rita 

A partir de dia 11 de Setembro, está patente no CIIPC a ex-

posição “Olaria em Santa Rita”. A sua abertura ao público 

coincide com um dos passeios da 10.ª Edição de Passos Con-

tados sobre “A tradição Cerâmica em Santa Rita a partir de 

vestígios materiais e memórias orais”. 

Na aldeia de Santa Rita desenvolveu-se uma tradição oleira 

com sucessivos herdeiros, até meados do século XX. Através 

das memórias orais de filhos, netos e habitantes da aldeia e de 

peças que ainda subsistem, foi possível reconstruir parte deste 

antigo saber-fazer. 

Na Olaria Rosa, que se manteve em funcionamento até aos anos 50-60, eram feitos alguidares, potes, panelas, 

cântaros e infusas, a partir do barro de boa qualidade extraído manualmente de barreiros nas proximidades.  

Nesta exposição pode-se visualizar um conjunto de peças representativo da produção oleira de Santa Rita. 

Alguidares, panelas, miniaturas cerâmicas, entre outros, contarão as suas memórias, tipo de fabrico, usos  e 

algumas curiosidades. 

Durante o período de pesquisa para esta exposição, tivemos a felicidade de encontrar registo de 22 peças que 

se encontram depositadas no Museu Nacional de Arqueologia, e que foram adquiridas por um dos seus con-

servadores. Canecas, púcaros, jarros, potes, tigelas, defumadores, bilhas, panelas, açucareiros, quartilhos, bica-

dos, alguidares, infusas, barris e almotolias, vieram enriquecer as tipologias cerâmicas conhecidas. 

Maria Emília Fernandes emprestou-nos três exemplares de panelas, com a marca R, que veio a ser confirmada 

como um carimbo da Olaria Rosa, pelo neto (José Alberto de Jesus Rosa) do último oleiro de Santa Rita (José 

Rosa). Estas panelas vão revelar que iguarias gastronómicas seriam nelas executadas. Outros elementos da po-

pulação emprestaram alguidares, defumadores, entre outras pelas, partilhando memórias sobre os seus usos. 

No dia 11 de Setembro, no âmbito do percurso e da abertura da exposição ao público, será feito um paralelo 

de continuidade entre as peças cerâmicas (panelas, alguidares,..) de Santa Rita e peças cerâmicas arqueológicas 

do período islâmico, provenientes do Sítio do Poço Antigo em Cacela Velha.  

Como não podia deixar de ser, queremos agradecer a todos os habitantes de Santa Rita que tornaram possível 

esta exposição cedendo-nos algumas das suas peças que guardam com estima. 

Se quer saber quem são os detentores destas peças e que histórias nos contam, visite-nos. E como este estudo 

ainda não está terminado, caso conserve peças de barro das antigas olarias de Santa Rita, não hesite em con-

tactar-nos, para que possamos enriquecer o conhecimento sobre esta herança com tanto valor para a nossa 

região. 

P Á G I N A  5  Peças Arqueológicas 
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O  T O M I L H O  

Memórias e saberes 

Memórias das tradições oleiras em Santa Rita 
Existem várias referências documentais a vá-

rias olarias em Santa Rita entre os finais do 

séc. XIX e os inícios do séc. XX. No entanto, 

os habitantes vivos da aldeia guardam memó-

ria apenas da Olaria de José Rosa. Filho de 

uma família de oleiros - família Palermo Rosa 

– oriunda de Martim Longo, José Rosa nas-

ceu, nos finais da centúria de oitocentos, em 

Santa Rita.  Terá começado a trabalhar cedo, 

com os seus 13 ou 14 anos, nos inícios de 

novecentos, naquela que viria a ser a ultima 

olaria de Santa Rita. 

A “tenda”, como era conhecida, era uma casa 

térrea localizada naquela que é hoje a Rua 

dos Oleiros. No interior, três rodas de oleiro 

(ainda que nos anos 40 só duas funcionassem), espaço para conservar o barro e as peças que aguardavam para ir 

ao fogo. No exterior, a mó para triturar as argilas e os tanques para a preparação do barro. Era também na frente 

da tenda que as peças secavam antes de seguirem para o forno circular próximo (hoje entulhado). Numa casa ane-

xa funcionava uma fornalha onde o chumbo, para vidrar as peças, era preparado, durante a noite. 

Do Serro dos Barros, 0,8 km a nascente da aldeia, traziam os barros vermelhos, os mais utilizados na olaria, especi-

almente para os vasos e infusas de água fresca. À Mata de Santa Rita, cerca de 1,52 kms a Norte, iam buscar um 

barro mais creme muito utlizado para os cântaros que as pessoas usavam para ir à água. O processo de extração 

das argilas era à enxada (com um alfece, uma enxada mais estreita e comprida) e o transporte era feito por mulas, 

em gorpelhas de empreita, ou em carro puxado por muares. Já no exterior da tenda era triturado nas mós, movi-

das por força animal, joeirado e depois misturado com água nos tanques. Aí era mexido durante um dia inteiro 

com rodos, coado e levado, ainda em estado muito líquido, para tanques menos profundos onde ficava ao sol para 

ir secando. Era depois cortado, enrolado e trabalhado na pedra “como quem amassa o pão” até adquirir a plastici-

dade necessária. Uma parte era tapada com panos embebidos em água para garantir a sua conservação, evitando 

que secasse. A outra era dividida em bocados mais pequenos, pronta para o trabalho na roda. Da roda saiam pane-

las, tachos, alguidares de barro, cântaros, infusas, potes para as azeitonas, vasos, etc. As decorações, pelo menos 

em tempos mais recentes, cingiam-se a incisões manuais simples. Depois de secas, primeiro à sombra e só depois 

ao sol, algumas – panelas, tachos, alguidares – eram vidradas no seu interior. Seguia-se o processo de enforna e 

cozedura no forno circular, alimentado a lenha durante cerca de um dia e meio. 

A comercialização das peças era feita através de intermediários, comerciantes que as vinham comprar à olaria, ou o 

próprio oleiro iam aos mercados e feiras, onde as populações se abasteciam ciclicamente dos bens de que necessi-

tavam. 

Alguidares para amassar o pão, potes para conservar as azeitonas, panelas para cozinhar no lume de chão, cântaros 

para transportar água e infusas para a manter fresca, eram utensílios de olaria essenciais no quotidiano das popula-

ções até aos anos 50-60, altura em que os plásticos e alumínios vieram concorrer com as loiças de barro. 

Olaria de José Rosa e sua esposa 

 

Ingredientes: 

 Cavalas 

 Batatas 

 Cebola 

 Orégãos 

 Sal 

 Azeite 

 Vinagre 

Preparação: 

 Salgam-se as cavalas e cozem-se. Depois de cozidas, 

retiram-se as espinhas e reservam-se os lombos. 

 Pelam-se as batatas e cortam-se em quartos, cozendo-

as seguidamente. 

 Juntam-se as batatas e os lombos de cavala, pica-se 

uma cebola e mistura-se tudo. 

 Tempera-se com orégãos, azeite e vinagre e está 

pronto a servir.  

Salada de Cavala, Receita de Maria Silva 

Curiosidades Sobre a Cavala 

A cavala (Scomber colias) pertence à família dos atuns. Pode atingir os 56 cm e viver até aos 13 anos de idade. 

Vive em grandes cardumes nas águas abertas da plataforma continental,  podendo ser encontrada, normalmente,  

perto da costa. 

A cavala é pescada sobretudo pela arte do cerco e é uma das espécies mais capturadas na costa continental por-

tuguesa. Historicamente, tem sido sempre o segundo peixe no ranking das espécies mais desembarcadas . É  pes-

cada com maior intensidade nos meses de verão-outono, mas existe todo o ano.  

No Algarve pesca-se quase um terço dos desembarques nacionais de cavalas e em águas algarvias, a cavala repre-

senta quase metade do total de pescado desembarcado. 

Esta espécie é frequentemente devolvida ao mar, aproveitando-se os exemplares de maior tamanho para consu-

mo humano, sobretudo em fresco e em conservas. Pode igualmente ser utilizada como isco (covos e anzol) e 

para alimentação de atuns em armações. 

 Nos últimos anos tem sido promovida a valorização da cavala para consumo humano, quer no que se refere a 

novas técnicas de conservas e patés, e de ultracongelação, e também enquanto produto alimentar fresco de ele-

vada qualidade nutricional e sensorial. A este propósito, o Centro Ciência Mar da Universidade do Algarve está a 

desenvolver um projecto de investigação e valorização da Cavala que certamente contribuirá  para a promoção 

do seu consumo. (www.cavala.pt) 

A maioria da sua gordura é insaturada, sendo um dos peixes mais ricos em ácidos gordos essenciais (ÓMEGA 3 - 

EPA e DHA) (3,1 - 4,1 g/ 100 g de pescado) e com um teor em colestrol muito baixo (14-60 mg/100 g) e dentro 

dos valores recomendados, sendo que o seu consume contribui para a prevenção de doenças do foro cardiovas-

cular. É ainda um alimento rico em vitaminas (e.g. E e complexo B) e minerais (e.g. potássio, fósforo).  
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