
Provérbios  

Por Todos-os-Santos semeia trigo e 

colhe cardos. 

Dos Santos ao Natal vai um salto 

de pardal. 

Dos Santos ao Natal, chover é natu-

ral. 

Não há carne como a do porco, 

nem água como a da chuva. 

Novembro à porta, geada na horta. 

Novembro, põe tudo a secar pode o 

sol não tornar. 

Novembro, semear; Dezembro, nas-

cer. 

Noite de Natal estrelada dá alegria 

ao rico e promete fartura ao pobre. 

Na mesa  de Natal, o pão é o prin-

cipal. 

Dezembro, ou seca as fontes ou 

levanta as pontes. 

Dezembro quer lenha no lar e pi-

chel a andar. 

O que vai acontecer... 
 

EXPOSIÇÕES 

CANA E LUZ 

Vilma André 

CIIPC, Santa Rita 

De 5 Novembro a 6 de Dezembro 

Inauguração - Sábado, dia 5 Novembro às 

16h30 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

Presépio Algarvio 

De 9 de Dezembro a 6 de Janeiro  

CIIPC, Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

OFICINAS 

Entrançar a cana: cestos e outras experiências 

Com o cesteiro Diamantino Romeirinha 

A partir da exposição Cana e Luz de Vilma André 

CIIPC, Santa Rita 

Sábado, 12 de Novembro, das 15h00 às 18h00 

Para miúdos (a partir dos 6 anos) e graúdos  

Sujeito a inscrição prévia 

Valor – 6 € por pessoa; 10,00€ - criança + adulto 

 

Oficina de Natal 

Reinventa a tua lata de conserva 

Com Joana Bandeira 

CIIPC, Santa Rita 

Sábado, dia 10 de Dezembro, das 15h00 às 18h00 

Para miúdos e graúdos 

Sujeito a inscrição prévia 

Valor - 5 € por pessoa 

 

MERCADINHO DE NATAL 

Cacela Velha,  11 de Dezembro 

Das 10h00 às 17h00 

 

Convívio de S. Martinho 

CIIPC, Santa Rita 

6ª feira, dia 11 de Novembro, às 16h00 
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E D I Ç Ã O  B I M E N S A L  

N Ú M E R O  6  
SANTA RITA Encerramos o ano de 2016 com 

o Tomilho nº6 dando conta das 

últimas actividades desenvolvidas 
e apresentando propostas para 

Novembro e Dezembro. 

Relembramos a troca de saberes

-fazeres realizada no mês de 
Setembro no exterior da antiga 

escola de Santa Rita, os dois 
passeios que encerraram o ciclo 
da 10ª edição dos Passos Conta-
dos, as visitas que recebemos da 

da ASMAL e da Casa do Avô, a  
Poesia na rua, em Cacela Velha, 
o Mercado das Trocas e o Mer-

cadinho de Outono,   

O Tomilho faz também referen-
cia à acção de fiscalização da 

GNR ao património de Cacela e 
a mais uma recolha de lixo na Ria 
Formosa, dinamizada pela 

ADRIP. 

A rúbrica Arqueologia é dedicada 
à caixa arqueológica existente no 

CIIPC e à oficina de arqueologia 

dinamizada com os mais novos.´ 

E porque é tempo da abóbora,   
contamos com a colaboração de 

Suzel Bento que connosco parti-
lha a sua receita de Doce de 

Abóbora “Menina”. 

A matança do porco é a tradição 
escolhida na rúbrica Memórias e 
Saberes, a partir de fotografias 

desta prática em Santa Rita.  

Divulgamos ainda as actividades 
programadas para os próximos 

meses, convidando a população 

estar presente e a participar. 

Resta-nos desejar muito boas 

festas a todos os leitores e … 

até 2017! 

 

 

EU SEI, TU SABES, NÓS FAZEMOS foi o 

mote para uma troca de saberes em Santa 

Rita assinalando, no dia 24 de Setembro, as 

Jornadas Europeias do Património, este ano 

dedicadas ao tema Comunidades e Cultura. 

As portas do CIIPC, na antiga escola primá-

ria, abriram-se para receber pessoas de to-

das as idades com vontade de aprender a 

fazer empreita, cestaria, empalhamento com 

tabua, crochet, macramé, gravura com ma-

teriais da natureza, tecelagem, bonecas de grão 

de bico, origami, mandalas e olhos de deus, nu-

ma articulação criativa entre os saberes tradicio-

nais e os contemporâneos. 

Foi uma tarde muito bonita, cheia de novas ex-

periências, descobertas, aprendizagens, onde se 

cruzaram várias gerações com saberes diferen-

tes… Estamos muito gratos pela generosidade 

de todos os que vieram partilhar as suas artes e 

saberes. 

Prometemos repetir!  
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

A tradição cerâmica em Santa Rita 

Dia 9 de Outubro realizou-se o último passeio do ciclo Pas-

sos Contados, dedicado às construções em pedra que conti-

nuam a marcar presença no espaço rural.   

O arquitecto e professor Miguel Reimão da Costa orientou 

este passeio onde nos detivemos sobre antigas construções 

em pedra – habitações, currais, fornos, pocilgos, muros, pa-

lheiros – procurando observar aspectos técnicos ligados à 

utilização da pedra, mas também compreender a que usos 

correspondem estas estruturas e o que nos dizem sobre a 

forma como o homem se relaciona com a paisagem e os 

seus recursos.  

Este passeio teve início na aldeia de Santa Rita, e compreendeu posteriormente um per-

curso na zona de Curral de Boieiros e Carriços, já no vizinho concelho de Tavira, onde 

ainda se podem observar alguns palheiros circulares em pedra com cobertura de palha 

de centeio. 

Passos contados 

Construções em pedra no Algarve rural 

 Dia 11 de Setembro aconteceu mais um passeio no âmbito do 

ciclo Passos Contados, desta vez dedicado à tradição cerâmica 

em Santa Rita.  

Como é sabido, até meados do século XX existia, na aldeia de 

Santa Rita, uma tradição oleira que passou por várias gerações. 

Com a preciosa ajuda das memórias orais de filhos, netos dos 

últimos oleiros e habitantes da aldeia e de peças que ainda sub-

sistem, foi possível reconstruir parte deste antigo saber-fazer. 

Durante o passeio, visitámos o Cerro dos Barros onde o barro era extraído e o lugar 

onde existia a tenda da Olaria Rosa. A qualidade e disponibilidade da argila foi tam-

bém o motivo que propiciou a instalação, na década de 1930/40, de um telheiro para 

produção de telhas e tijolos, a nascente da aldeia, do qual restam as ruínas de um dos 

fornos. 

No final do passeio, foi inaugurada a Exposição “OLARIA EM SANTA RITA. 

Objectos, usos e memórias” que esteve patente até 30 de Outubro. Na exposi-

ção estiveram reunidas algumas peças produzidas na Olaria Rosa de Santa Rita que 

vários habitantes generosamente nos cederam, partilhando as memórias dos seus 

usos. A exposição registou ainda a tradição de aplicar gatos nas peças partidas. 
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 Presépio Algarvio no CIIPC 

No Algarve, a 8 de Dezembro costumava-se armar o presépio e o “altarinho” de cariz po-

pular. Nas casas, em cima da cómoda, elevado ao centro em degraus, colocava-se o menino 

Jesus, cercado de searinhas e de laranjas, votos de pão e de prosperidade para a família. 

Dia 9 de Dezembro, o CIIPC vai armar um presépio algarvio com a participação dos habi-

tantes de Santa Rita. 

Dia 28 de Novembro, 2ª feira, às 15h00 - vamos semear o trigo para as searas crescerem. 

Apareçam e tragam latas de conserva usadas para colocarmos as sementes. 

Dia 9 de Dezembro, 6ª feira, às 15h00 -  vamos construir o presépio em conjunto. Podem 

trazer laranjas e napperons ou toalhas de renda para enfeitar o altar. 

 

 

 

 

 

Contamos com a vossa colaboração! 

Convívio de S. Martinho 

O Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC), con-

vida os habitantes de Santa Rita a virem comemorar o São Martinho à antiga 

escola primária de Santa Rita. 

Dia 11 de Novembro, 6ªfeira 

Às 16h00 

Vamos recordar o S. Martinho,  degustando 

castanhas assadas acompanhadas com a prova 

de vinho novo. 

Contamos com a sua presença! 
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Vai acontecer... 

JOGO DA MEMÓRIA  

“Personagens e Objectos Mágicos dos Contos e Lendas” 

Um material educativo para os mais novos 

EXPOSIÇÃO “CANA E LUZ” 
No seguimento das experiências que têm vindo a ser feitas desde 

2012 junto de artesãos que trabalham a técnica da cestaria na zona 

do Baixo Guadiana e que exploram o potencial da cana para o uso 

contemporâneo, inaugura dia 5 de Novembro no CIIPC, 

Santa Rita, a exposição “Cana e luz”, de Vilma André. Esta 

designer, natural de Castro Marim, apresenta uma colecção de pe-

ças que revela um profundo respeito pela última geração de pesso-

as que preserva a memória de um tempo em que esta, e outras 

técnicas, eram usadas para a lida do quotidiano, a fim de solucionar 

problemas com os recursos que tinham à mão. Na exposição, as peças são destacadas através da luz. 

Contamos consigo para a inauguração da exposição! Um momento especial, com a presença da artista, dia 5 de 

Novembro (Sábado), pelas 16h30. 

E para que o público em geral possa experimentar a arte de trabalhar a cana, o CIIPC  realizará no dia 12 de 

Novembro (Sábado) à tarde, a Oficina “Entrançar a cana: cestos e outras experiências” dinamizada pelo 

cesteiro Diamantino Romeirinha, natural do Azinhal. 

Este Jogo da Memória que acaba de ser editado pelas 4 

cidades irmãs de Vila Real de Santo António, Montemor-o

-Novo, Marinha Grande e Fundão, e cuja concepção este-

ve a cargo do CIIPC/CMVRSA, aparece no 2º ano da ac-

ção educativa “DE BOCA A ORELHA” que vem sendo 

dinamizada desde 2014 no âmbito do projecto “À Desco-

berta das 4 cidades”. 

Em Vila Real de Santo António participaram nesta acção educativa 2 turmas do 1º ciclo (de Monte Gordo e Vila 

Nova de Cacela) num universo de cerca de 4 dezenas de alunos que ao longo dos últimos dois anos iniciaram 

uma viagem pelo património oral, em busca de contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas e trava-línguas, 

ainda vivos num contar de boca a orelha. Este ano o “Concurso de desenho sobre personagens e objectos 

mágicos dos contos e lendas” foi o ponto de partida para a concepção do jogo. 

Os 20 desenhos vencedores (das 4 cidades irmãs) e a pesquisa em torno das personagens e objectos mágicos dos 

contos e das lendas (velha, rei, fada, bruxa, lobisomem, moura encantada, raposa, lobisomem, carochinha, anel 

mágico, chave, etc) estão na base deste Jogo da Memória que acaba de sair, onde cada carta apresenta uma per-

sonagem ou objecto mágico. 

O jogo, que em breve chegará às mãos das crianças envolvidas no projecto, promete muitas horas de diversão 

para os mais novos e será uma das portas de entrada neste universo maravilhoso do imaginário popular.  

P Á G I N A  3  
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Aconteceu... 

 

 

 

Poesia na rua, em Cacela Velha 

No dia 18 de Setembro, a poesia voltou às ruas de Cacela Velha. Durante todo o dia, nos recantos desta lo-

calidade, ofereceram-se aos visitantes actividades para as crianças, sessões de poesia, conversas, apresenta-

ções de livros, mesas redondas, um mercado de rua com livros e produtos locais, bem como outros eventos 

pop-up. À noite, juntaram-se poetas e dizedores na festa “Ao ritual da Igrejinha”, ao som dos Funkarmónica. 

A iniciativa teve 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 se inspiraram em Cacela Velha, como são os casos de Abû 

al-‘Abdarî, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de Andrade, Teresa Rita Lopes ou Adolfo C. Gago e 

cujos nomes e poemas são evocados na toponímia das ruas da vila.  

E porque esta é uma festa em redor das palavras, houve obras para ler e consultar diante do magnífico cená-

rio natural de Cacela Velha, bem como um «estendal de poesia» onde cada visitante foi convidado a deixar o 

seu poema ou levar consigo aquele que mais gostou.  

ASMAL e Casa do Avô visitam o CIIP Cacela 
O CIIP Cacela teve o prazer de receber 

mais uma visita de um grupo da ASMAL—

Associação de Saúde Mental do Algarve e  

dois grupos da Casa do Avô, de Monte 

Gordo e de Vila Real de Santo António. 

Os nossos convidados vieram conhecer a 

exposição sobre a Olaria de Santa Rita e recordaram as suas vivências a partir das peças expostas. Para mui-

tos, estas peças fazem parte da sua história de vida e da sua família.  

A partir da exposição, “puseram as mãos” no barro e recrearam algumas  das peças expostas em miniatura 

(caçarolas e alguidares) que levaram para casa como recordação. Trabalhar com 

barro constituiu uma nova experiência para muitos dos 

utentes da Casa do Avô de VRSA. 

Alguns experimentaram ainda tecer no tear colectivo 

que tem estado montado, entre duas árvores, no exte-

rior da antiga escola de Santa Rita. Foram duas manhãs 

muito animadas e repletas de partilhas.  
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Mercado de trocas 

Mercadinho de Outono  

Dia 25 de Setembro aconteceu em Cacela 

Velha o 11º Mercado de Trocas, esta edição 

também enquadrada nas Jornadas Europeias 

do Património. Durante a manhã, participan-

tes e visitantes trocaram variados produtos 

como hortaliças, ervas aromáticas e chás, 

brinquedos, sumos naturais, roupa, ovos, 

artesanato, origamis, plantas, malas, entre 

outras. Paralelamente houve oficinas criati-

vas de construção de bolas de malabarismo 

e de cobras recicladas. O mercado finalizou 

com um piquenique. Durante a tarde, guia-

dos por Teresa Patrício, os interessados 

foram até à Várzea de Cacela Velha apanhar 

azeitonas e conhecer algumas formas de 

conservação. A tarde terminou com a plan-

tação de  um Carvalho-de-Monchique.  

Com a mudança de estação, Cacela 

Velha recebeu  mais um animado Mer-

cadinho de Outono no passado dia 23 

de Outubro, que contou com a presen-

ça de produtores artesanais já conheci-

dos, mas também com novas participa-

ções, tanto na categoria de artesanato 

como na de produtos alimentares e 

artigos de 2ªmão. 

Para animar o mercadinho, os visitantes 

contaram com a preciosa música selec-

cionada pelo  Dj Yacobian. Neste Mer-

cadinho convidámos o artesão Joaquim 

Gomes, das Furnazinhas, para demons-

trar a arte de fazer corda a partir da 

folha da piteira. 

Mercados em Cacela Velha 

Aconteceu... 

Sugestão para a  

conservação de azeitonas: 

 Colocar as azeitonas em 

água e temperar com sal 

na proporção de 3 colhe-

res de sopa cheias para 1 

litro de água. 

 Tapar o recipiente e dei-

xar a conservar no míni-

mo 3 meses. 

 Passado esse período, 

lavar as azeitonas e tem-

perá-las com alho, nêve-

da, orégãos, casca de li-

mão. 

Mercado de Trocas e 

apanha da azeitona 
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Mercadinho de Outono 

Na demonstração, começou por ba-

ter nas folhas da piteira para depois 

passar à sua ripagem, com auxílio de 

um aparelho em ferro sobre uma 

tábua de madeira, raspando até os 

fios ficarem à vista. Estes fios são 

postos a secar ao sol, em madeixas. 

E já secos, são torcidos com os de-

dos até formar a corda. 

 

Havia também quem optasse pelos porcos de meia engorda, comprados já grandes durante o mês de Outu-

bro, na Feira de Santa Teresa, em Cacela. 

Os porcos eram criados no pocilgo mas havia também quem os deixasse algum tempo ao ar livre para diver-

sificarem a sua alimentação e chafurdarem nas terras. Os excrementos do animal serviam, por sua vez, para o 

estrume que adobava as hortas e explorações agrícolas. 

Por alturas do solstício de inverno, era tempo de matar o animal. O dia era escolhido com base na fase da 

lua, sempre em quarto crescente ou lua cheia para “a carne não minguar”. 

A matança do porco representava um dia de festa para muitas famílias que convidavam familiares, amigos e 

vizinhos para um verdadeiro banquete. Para outras famílias, esta prática era confinada aos parentes mais pró-

ximos e às pessoas que vinham ajudar. Na matança, registada nas fotografias, participava apenas um grupo 

restrito “Para matar eram precisas umas quatro pessoas: o matador, o meu pai e mais dois. Com as tripas, era a 

minha mãe e outra mulher.” (Raquel Batista, Santa Rita)  

Nesta actividade, tal como muitas outras no contexto rural, era visível a separação de tarefas entre os ho-

mens e as mulheres. A estas, cabiam as tarefas de tratar da carne para as chouriças e linguiças, lavar as tripas, 

temperá-las e enche-las com o preparado de carne. Também a refeição da matança era tomada apenas pelos 

homens, as mulheres não se sentavam à mesa nesse dia. “Quem petiscava nesse dia eram os homens, não era-

mos nós, as mulheres. ”(Raquel Batista, Santa Rita)  

Esta tradição tem vindo a desaparecer, provavelmente pelo aparecimento dos frigoríficos e arcas congelado-

ras que revolucionaram os antigos métodos de conservação da salga e do fumeiro, pondo em causa a neces-

sidade de continuar com esta prática . Por outro lado, o envelhecimento da população rural também poderá 

justificar o seu progressivo desaparecimento. Ainda assim, muitas famílias continuam a matar o porco e a fa-

zer dele um alimento fundamental na sua dieta alimentar. 
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Algumas “mezinhas” utilizadas em Espanha com base na carne de porco: 

 A gordura do toucinho derretida em vinagre e lavada com 2 ou 3 águas, é boa para tirar e lavar o 

ardor de uma queimadura; 

 O sangue é bom para sarar e abrandar o inchaço; 

 O sangue ou gordura mata os piolhos e as lêndeas; 

 A urina de porco misturada com azeite tira a dificuldade de ouvir e qualquer dor nas orelhas e des-

faz as pedras da vesícula; 

 O pulmão cozido e comido antes de beber tira a embriaguez; 

 O tutano das queixadas  do porco tira a dor de dentes; 

 A gordura comida crua vale contra o veneno. 

 O cérebro do porco sana o carbúnculo. 

 

(retirado do livro La matanza del puerco, de Teresa de Santos e Ignacio Sanz, 1996, Valladolid, Castilla Ediciones) 
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Tradição da matança do porco 

 

 

As fotografias agora publicadas, oferecidas por habi-

tantes de Santa Rita, dão o mote ao presente artigo 

sobre a tradição da matança do porco.  

Segundo a bibliografia sobre este tema, o consumo 

de carne de porco generaliza-se no sul da península 

ibérica com a Inquisição, no sec. XVI. As velhas civi-

lizações mediterrânicas não consumiam carne de 

porco, possivelmente porque este animal não se 

dava bem com os climas secos e frequentemente 

haveria pragas e doenças transmitidas por estes ani-

mais aos humanos. Já o javali fazia parte da dieta 

alimentar destas civilizações. 

 Com a Inquisição, a perseguição a judeus e muçul-

manos que não comiam carne de porco por indica-

ção dos seus livros sagrados, levou à generalização 

do seu consumo.  

Ao contrário do cabrito e do borrego, cujo consu-

mo estava confinado às épocas festivas, o porco pas-

sa a fazer parte da alimentação do quotidiano das 

famílias do sul ibérico. 

Pelas múltiplas possibilidades de conservação e for-

mas de consumo, este animal passou a ser central 

nos hábitos alimentares, principalmente das zonas 

rurais. 

A arquitectura das casas rurais ilustra isso mesmo 

quando verificamos que o pocilgo constitui uma das 

construções agrícolas anexas à habitação principal. 

Em Santa Rita, actualmente 1/3 das habitações ainda 

tem pocilgo mas apenas 10% da população desta 

aldeia continua a engordar e matar o porco. 

As famílias com esta tradição compravam os porcos 

pequenos entre Fevereiro e Abril em feiras, merca-

dos ou directamente aos criadores da região. 

 

Durante 9, 10 ou 11 meses o porco era engordado, na fase de crescimento, com ervas, excedentes hortícolas e 

desperdícios alimentares, acrescendo, na fase de engorda, as farinhas à base de aveia e cevada. 

 

Foto 1:  Joaquim Gonçalves, Manuel Narciso, José Trinta e Manuel José 

Foto 2 :  Manuel  José,  Manuel Rodrigues,  Manuel Brito, António Miguel 

Conceição e Vitor Marques 

Foto 3: Carminha, Rita Santos e Elvira Rosa 
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Acção de limpeza na Ria Formosa  
 
Na manhã de 9 de Outubro, uma dezena de voluntários 

“arregaçaram as mangas” e voltaram a limpar o percurso da Ria 

Formosa que vai de Cacela Velha à Fábrica. Esta acção de voluntari-

ado foi dinamizada pela ADRIP e contou mais uma vez com a cola-

boração do município de Vila Real de Santo António. 

O lixo acumulado da época balnear continua a representar a falta de 

civismo de quem passa e usufrui do território da Ria Formosa. Sapa-

tos/chinelas, embalagens de plástico, garrafas de vidro, cadeiras e 

outro material balnear, entre muitos outros, ficaram abandonados à 

beira da ria deteriorando e poluindo a paisagem, comprometendo a 

sua fauna e flora. 

A ADRIP promete continuar este trabalho e para 2017 prevê orga-

nizar novas acções de limpeza. Participe e contribua para preservar 

o nosso património natural. 

 

GNR visita património de Cacela 

No dia 20 de Outubro, Santa Rita e Cacela Velha recebe-

ram a visita de cerca de dezena e meia de militares do Servi-

ço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR para 

uma acção de fiscalização ao património de Cacela. A visita 

aconteceu no âmbito de um protocolo de colaboração en-

tre a Direcção Regional de Cultura do Algarve e a GNR, 

com vista à protecção de sítios e monumentos patrimoniais.  

Porque, para se proteger o património, é preciso conhecê-

lo, em Santa Rita começou-se por sensibilizar militares para 

diversas tipologias de património e proporcionar o contacto 

com peças arqueológicas de diferentes épocas que se en-

contram no CIIPC. Seguiu-se visita ao túmulo megalítico de 

Santa Rita, barragem romana da ribeira das Hortinhas, nú-

cleo histórico de Cacela Velha e villa romana da Manta Rota, 

reflectindo sempre sobre as ameaças e riscos a que podem 

estar sujeitos. 
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Caixa arqueológica  

O CIIPC tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, uma actividade designada 

como Oficina de Arqueologia (em especial na Primavera e no Verão) que tem 

lugar no exterior, numa caixa arqueológica.  

Nesta caixa conseguimos simular uma escavação arqueológica e dar a conhecer 

ao público mais jovem o que é uma escavação arqueológica, qual o método de 

trabalho do arqueólogo, que ferramentas usa e como se processa o registo dos 

materiais. 

Como apoio à caixa, temos uma vitrine, onde estão dispostos materiais arqueo-

lógicos representativos de cada época histórica e que vão identificados por meio 

da escavação, em diferentes camadas de terra. A primeira gaveta, que correspon-

de à camada superficial mais recente, apresenta peças como maçanetas de porta, 

moedas, chaves e fragmentos de pratos. A segunda corresponde ao período ára-

be e apresenta restos alimentares como conchas, ossos de animais, fragmentos 

de peças cerâmicas (potes, tigelas, talhas, peças de jogo). A terceira remete para 

o período romano, com fragmentos de ânforas, cerâmicas e vidro. Na última, a 

mais antiga, com cerca de 4000 mil anos, encontram-se machados, enxós, placas 

de xisto, pontas de seta e cerâmicas feitas à mão. 

Durante a actividade, crianças e jovens vão passando pelas várias fases do traba-

lho do arqueólogo, primeiro no campo e depois em laboratório. Quando os 

achados arqueológicos são significativos, por exemplo uma peça cerâmica bem 

conservada, é feito o registo fotográfico acompanhado de uma escala, de uma 

seta indicando o norte e uma placa com o registo da camada, da quadrícula e o 

ano. 

À medida que se vai escavando e encontrando materiais, estes são devidamente 

registados em etiquetas, onde se indica a quadrícula, a camada de terra e o tipo 

de material encontrado e são colocados em sacos de plástico. 

Quando termina o tempo de escavação, segue-se a etapa de limpeza dos materi-

ais. Baldes com água e escovas de dentes são utilizados para a sua lavagem. So-

mente são lavados os fragmentos cerâmicos. Ossos e conchas são limpos a seco, 

para não perder qualquer tipo de informação relativo à alimentação em cada 

época. 

Após a lavagem e secagem dos materiais, segue-se a etapa de selecção de frag-

mentos cerâmicos que possam corresponder à mesma peça. Quando esta etapa 

estiver finalizada são coladas a peças. Posteriormente será atribuído um número 

de inventário a cada peça e feito o seu estudo. São essas peças que o arqueólogo 

integrará em exposições que pretendem dar a conhecer ao público o valioso pa-

trimónio arqueológico da sua região.  

Memórias e saberes 

Doce de abóbora “Menina”, receita da D. Suzel Bento 

Ingredientes: 

 1kg de abóbora limpa cortada 

em pedaços pequenos 

 750 grs de açúcar amarelo 

 Raspa de uma laranja 

 Uma pitada de sal 

 1 pau de canela 

 1 cálice de vinho do Porto 

Preparação: 

 Levam-se os ingredientes todos ao lume, mexendo de vez em quando. Quando ferver, reduz-se 

o lume para o mínimo. 

 Continua a mexer-se espaçadamente até o doce formar estrada. 

 Retira-se do lume, tira-se o pau de canela e coloca-se o doce em frascos esterilizados.  

     Bom apetite! 
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