
Provérbios  

Março liga a noite com o dia, o Manel 

co'a Maria, o pão com o pato e a erva 

com o sargaço. 

Nasce a erva em Março, ainda que lhe 

dêem com o maço. 

Pouca água em Março, pouco bagaço. 

Podar em Março é ser madraço. 

Em Março, encanar. 

No dia 25 de Março chegam as me-

rendas, abalam os serões. 

Em Abril, espigar. 

A água que no Verão há-de regar em 

Abril e Maio há-de ficar. 

Se não chove em Abril, perde o lavra-

dor couro e quadril. 

Por Abril, corta um cardo e nascerão 

mil. 

Por onde Abril passou, tudo espigou. 

Páscoa e Pascoela em Abril, ditoso de 

quem a vir. 

Não há entrudo sem lua nova, nem 

Páscoa sem lua cheia. 
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O que vai acontecer... 
 

EXPOSIÇÕES 

ALGARVE – SORTIDO RICO DE IMAGENS DE UMA  

ARQUITETURA EVANESCENTE 

Fotografias de Filipe da Palma 

De 16 de Março a 30 de Abril 

CIIPC, Santa Rita 

Inauguração – Dia 16 de Março às 17h30 

Horário: 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

OFICINAS 

Massa-Madre: a Química do Pão com  

Variações Algarvias 

Com Luísa Teixeira 

Domingo, 12 de Março, 10h00 às 12h30 

Crianças (a partir dos 6 anos) e famílias 

Sujeito a inscrição prévia 

Valor- 5 € 

 

Oficina de Páscoa 

Vem criar um Maio 

Terça-feira, 11 de Abril, 9h30 às 12h30 

CIIPC, Santa Rita 

Crianças a partir dos 6 anos 

Gratuito, mas sujeito a inscrição prévia 

 
MÚSICA E POESIA  

MARÇO, MARÇAGÃO 

COM VITORINO E  

CARLOS MOTA DE OLIVEIRA 

Com a participação de Zé Francisco e Janaca 

CIIPC, Santa Rita 

Domingo, 12 de Março, às 18h00 

Gratuito. Lugares limitados.  

Aconselha-se reserva antecipada 

 

PASSOS CONTADOS—PASSEIOS PEDESTRES DE 

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

IDENTIFICANDO A FLORA DO ALGARVE 

Com a botânica Manuela David e o arquitecto paisagista 

Ricardo Canas  

9 Abril 

Ponto de encontro: 9h30 em Cacela Velha 

 

CINEMA (Projecto Video Lucem) 

O EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS 

(The Gospel According to St. Matthew) 

de Pier Paolo Pasolini 

Itália, 1964, P&B, 137’ 

Igreja de Cacela Velha 

Quinta-Feira, 9 de Março, às 21h30 

 
MERCADINHO DA PRIMAVERA  

Cacela Velha 

Domingo, 26 de Março 

10h30 às 17h30 

Projecto educativo “Festividades cíclicas” 
Já arrancou nas escolas do concelho o projecto educativo “Festividades  

Cíclicas. Descobrindo as tradições festivas ao longo do ano”, dinamizado 

 pelo CIIPC/CMVRSA. 
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SANTA RITA Estamos de volta com a edição de 
Março/ Abril do Tomilho, na qual 

destacamos o projecto educativo 
sobre as festividades cíclicas que 
começou a decorrer com as esco-

las do concelho. 

Relembramos as actividades realiza-

das desde início do ano: o convívio 
dos Reis, a exposição sobre chami-
nés algarvias e duas oficinas: Man-

dalas em lã e Máscaras criativas. 

Esta edição dá destaque ao tema da 
água:. A rúbrica de arqueologia é  

dedicada aos cântaros islâmicos e a 
rúbrica das memórias e saberes     
recorda o poço do Estanque Velho 

através de uma fotografia cedida 
por Maria Raquel Batista. Inaugura-
mos uma nova rúbrica dedicada a 

um objecto com história, feito em 
colaboração com jovem Tomás 
Fernandes. O objecto escolhido é 

também alusivo água. Ainda dentro 
da temática, relembramos a lenda 
dos Figos, contada por Maria Mar-

garete Fernandes e divulgamos o 
roteiro dos património da água 

elaborado pelo CIIP Cacela. 

E porque se aproximam as festivi-
dades da Páscoa, Beba Fernandes  
partilha a sua receita de amêndoas 

caramelizadas, evidenciando a im-
portância das amêndoas na doçaria 
desta época festiva, a par dos fola-

res e dos ovos. 

A agenda cultural divulga as nossas 

propostas para os meses de Março 

e Abril, dando destaque à 11ª Edi-
ção dos Passos Contados e aos Mer-

cadinhos de Cacela Velha. Fica ainda 
o convite para os leitores participa-
rem na recriação da tradição dos 
Maios em Santa Rita, criando um 

Maio e colocando-o à sua porta de 

casa por altura do 1º de Maio. 

E como não podia deixar de ser, 
terminamos com alguns dos pro-
vérbios alusivos a esta altura do 

ano.  Boas leituras! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De que forma as festas acompanham os 

ciclos do sol e da lua, da vegetação e o 

calendário agrícola e pastoril? O que é 

que, na forma como comemoramos 

determinadas festas (o que fazemos, o 

que dizemos, o que comemos, elemen-

tos materiais e simbólicos associados,

…), continua a evocar antigas tradições 

e crenças ligadas à natureza? Porque é a 

festa momento de excesso, refeições 

fartas, exaltação lúdica e liberdade, con-

trastando com o quotidiano? O que 

tem permanecido e o que se tem alte-

rado na forma como assinalamos as 

festividades? Que ameaças existem hoje 

à continuidade de certas festas? São 

algumas das questões a que crianças, 

professores e familiares procurarão dar 

resposta ao longo deste projecto edu-

cativo que o Ciip Cacela / CMVRSA irá 

dinamizar com 12 turmas do 1º e 2º 

ciclo de escolas do concelho de Vila 

Real de Santo António, durante os anos 

lectivos 2016/17 e 2017/18. 

 

O projecto já arrancou em várias esco-

las do concelho (Vila Real de Santo An-

tónio, Monte Gordo, Vila Nova de Ca-

cela) com uma apresentação/jogo sobre 

o tema, em sala de aula. Entretanto as 

crianças iniciarão o seu trabalho de pes-

quisa sobre uma festa à escolha junto da 

família e comunidade próxima. Durante 

este ano e o próximo realizar-se-ão 

diversas oficinas temáticas (ex: folares 

da Páscoa; construção de Maios;  ramos 

de espiga na Quinta-feira da Ascensão; 

mastro e enfeites de papel dos Santos 

Populares; quadras para o manjerico; 

talegos para o Pão por Deus; Presépio 

Algarvio, entre outras). No final do pro-

jecto prevê-se a realização de uma ex-

posição e de uma pequena edição. 



 

P Á G I N A  2  

O CIIPC assinalou o início de 2017 com um convívio com a população de Santa Rita no 

dia dos Reis. 

No mundo cristão, este dia simboliza a chegada 

dos 3 reis magos a Belém e a sua adoração ao 

menino Jesus. A tradição de oferecer prendas 

pelos reis em alguns países, como é o caso de 

Espanha, está ligada à ideia das oferendas levadas 

pelos Reis Magos ao menino Jesus.  

À mesa é costume estar presente o bolo-rei, que, até há pouco tempo atrás, incluía a 

fava e o brinde, e a romã, que simboliza a realeza mas também a  abundância .”Dia dos 

reis deitam-se três bagos de romã no lume para o ter aceso, três bagos na caixa do pão e três 

no bolso do dinheiro para ter dinheiro e pão” - dita a tradição. 

Na antiga escola de Santa Rita, na companhia de chá e bolo rei, gentilmente oferecido 

pela Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, recordámos as tra-

dições ligadas às épocas festivas do Natal, Ano Novo e Dia dos Reis. 

 
 

Convívio dos Reis 

O  T O M I L H O  

Aconteceu...  

Exposição “O que eu vejo 
da minha chaminé” 

Convívio dos Reis 

No passado dia 20 de Janeiro o Ciip Cacela abriu ao público a exposição O QUE EU 

VEJO DA MINHA CHAMINÉ, com direcção artística de Joana Bandeira.   

A exposição resultou de um projecto da Associação Cultural e de Apoio Social de 

Olhão ACASO e do seu Centro Comunitário Al-Hain, no âmbito do projecto Mar de 

Gerações, cujo objectivo fundamental foi a valorização do património local. 

Esta exposição recriou as chaminés de Olhão dando-lhes uma vertente mais contempo-

rânea, ligando o tradicional e o moderno, o passado e o presente.  10 Olhanenses pen-

saram  sobre a cidade, seus costumes, tradições, cenários, estilos e cores e as suas pers-

pectivas foram transpostas de forma artística para a chaminé que cada um criou, com a 

pergunta: Se eu fosse uma chaminé o que via? O que me inspirava? Ou o que me chama-

ria mais a atenção? 

Nasceram desta forma 10 chaminés únicas, inspiradas nas chaminés cubistas de Olhão, 

construídas com materiais recicláveis. As chaminés foram elaboradas no Atelier da 

ACASO.  

Esta exposição esteve patente na antiga escola de Santa Rita até ao final de Fevereiro. 

Exposição  

“O que eu vejo da minha chaminé” 
Participe na recriação dos Maios! 

Em certas localidades do Algarve, nomeadamente entre Olhão e Fuseta, mas também 

na Manta Rota, Alte ou Estoi, é tradição criarem-se os Maios ou Maias, enfeitá-los e 

colocá-los na rua no primeiro dia de Maio.  

Esta tradição foi recriada em Santa Rita há uns anos atrás e pretende-se agora que 

novos Maios voltem a sair à rua e possam ser apreciados por todos nós, mas também 

por quem passa.  

Com este intuito, convidamo-lo(a) a fazer um Maio/Maia a partir de um pro-

vérbio à sua escolha que será colocado na estrada de Santa Rita, entre a 

EN125 e o Parque de Lazer da Mata da Conceição de Tavira.  

Faça o seu Maio e entregue-o no CIIPC em Santa Rita até dia 27 de Abril ou coloque-

o à porta de casa no dia 1 de Maio ou logo no Sábado e Domingo que o antecedem.   

 

 

Mercadinhos de Cacela Velha 2017 

Aponte já as datas dos 4 mercadinhos e visite-nos em Cacela Velha! 
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Mercadinho de Verão 

25 de Junho 

17h00—23h00 

Mercadinho da Primavera 

26 de Março 

10h30 - 17h30 

Mercadinho de Outono 

22 de Outubro 

10h30 - 17h30 
Mercadinho do Natal 

10 de Dezembro 

10h30 - 17h00 



 

11ªEdição dos Passos Contados 

Estão de volta os “Passos Contados”, passeios pedestres de interpretação da paisagem em Cacela e Vila Real de 

Santo António. Nesta 11ª edição, sete passeios temáticos distribuídos entre Abril e Outubro, propõem novas 

experiências de interpretação e descodificação das paisagens culturais, seus valores naturais e elementos patrimo-

niais, no sotavento algarvio. Este ano 3 dos percursos têm a oferta complementar de oficinas e degustação de 

produtos da região. 

Aqui fica o programa desta edição: 

IDENTIFICANDO A FLORA DO ALGARVE 

Com a botânica Manuela David e o arquitecto paisagista Ricardo Canas  

9 Abril (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Cacela Velha 

 

EM BUSCA DAS PLANTAS MEDICINAIS E SUAS APLICAÇÕES NA   

SAÚDE 

Passeio na natureza + oficina de plantas medicinais  

Com o naturopata João Beles 

7 Maio (Domingo) 

Ponto de encontro: 14h30 em Santa Rita 

 

AGRICULTURA MEDITERRÂNICA: IDENTIDADE E MEMÓRIA  

+ OFICINA DE SEMENTES 

Passeio na natureza + oficina de sementes 

Com a Engenheira hortofrutícola Ana Arsénio  

4 Junho (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita (passeio); 14h30 (oficina de sementes) 

 

UM DIA NA SAFRA DO SAL 

Passeio nas salinas + degustação 

Com os produtores de sal Jorge Filipe Raiado e Sandra Madeira e salineiros  

22 Julho (Sábado) 

Ponto de encontro: 17h30 em Vila Real de Santo António 

 

OBSERVANDO AS ESTRELAS E AS CONSTELAÇÕES  

Com os astrónomos Filipe Dias e Ricardo Freitas  

26 Agosto (Sábado) 

Ponto de encontro: 21h00 em Santa Rita 

 

MATÉRIAS VEGETAIS E SEUS USOS: ALCOFAS, VASSOURAS, 

VASCULHOS, CORDAS 

Com artesãos do baixo guadiana 

24 Setembro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita ou VRSA 

 

O CULTO DOS MORTOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA 

Com os arqueólogos Catarina Oliveira e Nuno Inácio  

15 Outubro (Domingo) 

Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita 

Vai acontecer… 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

 

  Oficina de Mandalas de Lã 

 Oficina de Máscaras criativas 

A primeira oficina de 2017 realizada no CIIPC foi dedicada à realização de man-

dalas de lã. No dia 28 de Janeiro, Sara Madeira levou os participantes da oficina a 

uma viagem até à cultura indígena Huichol (México), onde as Mandalas (Olhos 

de Deus) são originalmente concebidas como artesanato têxtil, simbolizando 

uma prece para saúde, felicidade e prosperidade. São objectos sagrados, oferen-

das que se fazem aos deuses para pedir protecção no crescimento das crianças. 

Na cultura Huichol, o olho de deus é tecido pelo pai quando a criança nasce. Um 

novo olho é tecido a cada aniversário da criança até esta completar 5 anos. A 

partir desta idade, a criança está preparada para tecer seu próprio olho de 

deus e fazer os seus próprios pedidos aos deuses. 

 A arte de tecer estes símbolos de forma circular é um processo de introspec-

ção, de manifestação criativa, concentração e equilíbrio. É uma meditação activa 

em que as cores e as formas ajudam à harmonização das nossas emoções e    

levam ao natural encontro com o nosso ser. 

Saíram desta oficina lindas mandalas, cheias de cor e harmonia, feitas por crian-

ças e adultos que durante uma tarde aprenderam e praticaram esta arte.  

As máscaras, presentes em diferentes geografias, com formas muito distintas, 

representaram, ao longo dos séculos, seres sobrenaturais, as divindades e os 

antepassados. 

O Carnaval, no limiar da Primavera, aparece como vestígio de remotas ceri-

mónias de purificação e expulsão das forças malignas do Inverno com vista 

ao renovar da natureza. É um tempo de excesso autorizado, de transgressão, 

de irreverência. Através das máscaras os homens misturavam-se com deuses, 

demónios, animais. Hoje, os mascarados, nos bailes e desfiles de Carnaval, confiantes no anonimato, brincam, 

extravasando impulsos reprimidos e criticam a ordem social. 

Criar a nossa máscara é imaginar e assumir uma outra identidade: velho, monstro, animal,... 

E foi esta proposta que o CIIPC fez aos participantes da oficina do Carnaval realizada no dia 12 de Fevereiro. 

Orientados por Paulo Moreira e Karsteen Rufell, os nosso pequenos artistas criaram a sua máscara com plás-

ticos recolhidos nas praias ou vindos directamente das suas casas, e outros materiais.  A ideia foi também 

sensibilizar os participantes para a reutilização do lixo que se produz, dar-lhe uma nova vida, transformando-

o numa máscara de Carnaval.  
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Arqueologia 
Cântaro do Largo da Fortaleza – Cacela Velha 

Neste artigo damos a conhecer um cântaro recolhido num dos nove silos escavados do Largo da Fortaleza de 

Cacela Velha, zona onde se localizava a antiga alcáçova islâmica. 

Nesta área, foram identificadas estruturas (muros, níveis de abandono, aterros) que vão desde a época islâmica 

até à modernidade. As estruturas que se relevaram mais enriquecedoras em termos de materiais arqueológicos, 

foram os silos. Estes silos foram, numa primeira fase, utilizados como contentores de trigo, mas após o seu aban-

dono passaram a servir de lixeiras, onde os habitantes de Cacela vertiam o resto de construções, revestimentos, 

despejos domésticos com cinzas e restos alimentares, recipientes cerâmicos, objectos de ferro e osso misturados 

com terra orgânica.  

Após os trabalhos de triagem dos materiais, reunimos um número significativo de fragmentos de diversas peças, 

entre as quais um cântaro, entretanto restaurado. Não foi possível restaurá-lo na íntegra devido à falta de frag-

mentos da base, mas conseguimos uma peça semi completa, que veio enriquecer o repertório dos recipientes de 

armazenamento e transporte da Cacela Islâmica. Além disso, com esta peça, foi possível estabelecer paralelos 

com outros sítios islâmicos, nomeadamente Mértola e Tavira, onde se identificaram peças com a mesma forma e 

técnicas decorativas. 

O cântaro do Largo da Fortaleza é uma peça com dimensão 

considerável apresentando 12 cm de diâmetro de bordo, altura 

máxima de 49 cm e largura máxima de 34 cm. Era peça para 

conter alguns litros de água. A sua pasta á bege e porosa, ideal 

para manter a água fresca. Os conjuntos de três linhas digitados 

de cor vermelha que se situam no gargalo, no corpo, os círculos 

a vermelho, e os dois conjuntos circulares com motivos indeter-

minados no interior, indicam uma decoração muito característi-

ca do período almóada (finais do século XII e início do século 

XIII). 

Trata-se de uma peça de uso quotidiano, que servia a mulher nas 

lides domésticas do dia-a-dia. Era o recipiente escolhido para ir à 

fonte ou rio mais próximo, sendo transportado pela mulher (os 

cântaros mais pequenos) e no dorso de mulas ou burros, no 

caso da quantidade de água ser maior. Os motivos decorativos 

podiam ser a vermelho, e a branco nos cântaros de pastas ver-

melhas. Os estudiosos da cerâmica islâmica referem que as três 

linhas simbolizam a mão de Fátima, símbolo de protecção contra os maus espíritos.  

Sobre o local de fabrico desta peça, pouco sabemos ainda. Terá sido produzida em Cacela? Tavira? Mértola? Ape-

nas  com um estudo especializado do tipo de pastas (barros) nos poderá dar resposta. 

Certo é que este modelo de cântaro islâmico teve continuidade até aos dias de hoje, em especial a sua forma de  

bordo, forma das asas e corpo. A nível decorativo, não se verifica a pintura vermelha, mas é característica a deco-

ração incisa a pente e com cordões plásticos digitados. Alguns ainda se mantêm em uso em determinadas zonas 

de serra. 

 Memórias e saberes 

Receita 

Amêndoas Caramelizadas, receita de Beba Fernandes 

Ingredientes: 

 1 chávena de chá de amêndoas com pele 

 1 chávena de chá de açúcar branco (mal cheia)  

 1 colher de mel 

 1 chávena de chá de água 

 1 colher de chá de canela (mal cheia) 

 1 folha de papel anti-aderente  

 

Preparação: 

 Numa frigideira, adicione todos os ingredientes e vá mexendo em lume brando. Quando o açu-

car começar a engrossar, mexa com mais frequência até ficar caramelizado.   

 Retire o preparado e espalhe na folha de papel anti aderente, separando as amêndoas umas das outras e 

deixe arrefecer. 

 Quando estiverem frias estão prontas a comer. Bom apetite! 

Doçaria nas festividades da Páscoa 

Passada a Quaresma, caracterizada por um período de recolhimento e contenção alimentar, a chegada da Pri-

mavera, associada à renovação e crescimento da natureza e à fertilidade, marca um novo período caracteriza-

do pela festa, abundância e libertação. No cristianismo, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo e 

como tal é uma época festiva que trás consigo a alegria e vontade de comemorar a vida e o renascer. 

Em termos alimentares, a doçaria portuguesa característica deste período, ilustra bem a ideia de abundância 

onde os ovos e as amêndoas têm um papel de destaque (as amêndoas particularmente na região do Algarve) 

simbolizando o renascer da natureza e a fecundidade. Por essa razão, fazem parte da confecção da doçaria as-

sociada a esta festividade. Os folares assumem-se como presentes cerimoniais que os padrinhos dão aos seus 

afilhados no domingo de Páscoa e devem ser precedidos de ramos de flores ou amêndoas oferecidos aos pa-

drinhos pelos afilhados no domingo anterior ao da Páscoa, o domingo de Ramos. Os folares e amêndoas são 

também oferecidos aos familiares e entre namorados e ilustram a relação especial que se estabelece entre a 

celebração da Páscoa e as regras cerimoniais do parentesco. 

Em algumas regiões do país, onde o padre tem o costume de dar a bênção pascal em casa dos seus paroquia-

nos, os folares, amêndoas e outros doces são-lhe oferecidos pelas famílias.  
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Roteiro “Patrimónios da água” 
Conhece o Roteiro dos Patrimónios da Água concebido e editado pelo CIIPC? 

Neste roteiro pela freguesia de Vila Nova de Cacela (com dois pontos já no concelho vizinho de Tavira) propõe-se 

um percurso por fontes, poços, noras, aquedutos, tanques, cisternas, represas e canhas, formas arquitectónicas que 

marcam e identificam, ainda hoje, o território algarvio. 

Percorrendo o território de Cacela, vamos encontrar estes valiosos elementos do nosso património hidráulico, uns 

abandonados, outros reformulados irrigando hortas e pomares, e alguns associados ainda a lendas e a religiosidade 

popular. Um percurso que nos faz pensar no engenho de romanos e mouros no aproveitamento das águas para a 

irrigação dos campos, heranças ainda visíveis na paisagem algarvia; na forma como se elevava e conduzia a água dos 

poços e rios para a rega de hor-

tas e pomares; e nos antigos cul-

tos e crenças que permanecem 

ligados às fontes e poços. 

 

Peça o seu exemplar no CIIPC! 
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Arqueologia 

 

 

As fotografias escolhidas para esta edição do Tomilho tem perto de 50, 60 anos e remetem-nos para memórias 

ligadas à água.  A primeira fotografia, mais antiga, foi tirada no poço do Sítio do Estanque Velho, na estrada que 

liga a EN125 à aldeia de Santa Rita. As então jovens Raquel Batista, Suzel Brito, Maria Julieta Alho  e as meninas 

Maria José Batista e Liliana Alho andavam a aprender a arte da costura com a D. Isaura Ladeira, avó materna 

das jovens Raquel e Maria José Batista, que vivia numa das casas junto ao poço. Este pertencia à família de Joa-

quim Sol, mas era utilizado também pelos seus vizinhos. A segunda fotografia, foi tirada no Poço Novo de Santa 

Rita às duas irmãs Batista a recolherem água do poço com um cântaro de barro. 

Nessa altura  os poços, bem como as nascentes e fontes, assumiam um papel fundamental no abastecimento de 

água para consumo doméstico das famílias e para a rega das pequenas hortas anexas às habitações. Os poços 

eram também locais de convívio, onde as pessoas, enquanto enchiam os cântaros de água, conversavam e se 

punham a par das novidades. Como é sabido, a água tem um valor primordial na vida humana, não só enquanto 

necessidade básica, mas também pela simbologia que lhe está associada; a Vida! Desde sempre o homem procu-

rou estabelecer-se junto às zonas com água pois dela depende a sua sobrevivência. Vários foram os engenhos 

que o homem foi inventando para aproveitar a água para seu uso e para a rega: poços, cisternas, fontes, noras, 

barragens, etc. 

Poços, como os das fotografias, eram elementos fundamentais nas habitações com pequenas hortas. Sobretudo 

cilíndricos, apresentavam um diâmetro médio de 2 metros e eram revestidos, usualmente de pedra. A sua im-

portância era de tal ordem, que quando havia a partilha de heranças, os terrenos eram divididos ficando o poço 

para usufruto de todos herdeiros e familiares.  

Com o surgimento da água canalizada, os poços perderam a sua importância utilitária e foram deixados ao 

abandono, deteriorando-se e destruindo-se grande parte deles. Contudo, a sensibilidade para a preservação do 

património por parte de alguns proprietários e de autarquias, tem permitido que alguns poços tenham sido re-

cuperados e permaneçam em bom estado de conservação podendo ser apreciados por quem passa ou mesmo 

utilizados, sobretudo para a rega.  

O poço do Sítio do Estanque Velho, hoje  Beco do Monte Coelho, em homenagem ao barbeiro Coelho que aí 

detinha propriedades, deixou de existir. No seu lugar está actualmente uma habitação. 

Memórias e saberes 

Memórias alusivas à água 
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Objecto com história 

Carro da água 
FUNÇÃO PRINCIPAL: 

 Serve para transportar os cântaros com água recolhida do poço.  

 

OUTRAS UTILIZAÇÕES: 

Transporte de lenha apanhada na mata para consumo doméstico. 

Transporte de alguidar de roupa até à ribeira para ser lavada. 

Transporte do tabuleiro com a massa do pão até ao forno e do pão, do 

forno para casa. 

Transporte da bilha de gás. 

  

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Carro com uma roda de ferro, com um eixo e dois braços. Tem 2 pés de descanso 

para assentar o carro no chão. Tem uma estrutura em ferro com 4 cavidades onde 

são colocados os cântaros. 

 

DADOS HISTÓRICOS: 

Maria Odete adquiriu este carro da água há cerca de 40 anos a Francisco Fernan-

des, de Santa Rita.  Este senhor, muito habilidoso na arte de trabalhar o ferro a 

que se dedicava nos seus tempos livres, construiu este carro.   

Durante os primeiros 10 anos, enquanto não havia água canalizada, o carro da 

água era utilizado diariamente para transportar água do poço que vinha acondicio-

nada em quatro cântaros. Esta água servia para consumo doméstico (alimentação 

e higiene) e para a rega. Depois de surgir a água canalizada, passou a ser usado 

mais espaçadamente, sobretudo no Verão para ir buscar água ao poço para a rega.  

Servia igualmente para levar a roupa num alguidar à fonte para ser lavada. Depois 

de lavada, a roupa era novamente transportada no carrinho até casa. Actualmente 

deixou de ter essa missão uma vez que a roupa é sobretudo lavada à máquina.  

Enquanto Maria Odete cozeu pão, o carro era também usado para transportar a 

massa até ao forno e depois o pão, do forno até casa. 

Também relativamente ao transporte de lenha, o carro deixou de ser utilizado de 

forma regular, uma vez que actualmente a lenha é transportada numa carrinha. 

Este objecto continua a ser usado essencialmente pela sua proprietária, Maria 

Odete Nascimento. 
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ANTIGAS CRENÇAS E CULTOS LIGADOS À ÁGUA 

 
 

A associação de mouras encantadas e mourinhos a fontes e poços é comum 

na tradição oral portuguesa, testemunhando antiquíssimos cultos e crenças 

ligados à água. Cultos que se devem ao valor sagrado que a água incorpora 

em si. A água corre, é “viva”, inspira, cura, profetiza. Elemento primordial, 

mãe de todas as coisas, a água associa-se simbolicamente ao nascimento, à 

regeneração, à vida. 

O culto das águas apresenta uma continuidade impressionante. A divinização 

das forças da natureza, entre elas a água, era comum entre as primeiras reli-

giões sincréticas do nosso território, subsistindo testemunhos anteriores à 

romanização. Alimentadas pela devoção popular, estas crenças sobrevivem 

até aos dias de hoje. Fontes e poços continuam a ser o lugar onde as mou-

ras encantadas se penteiam ou seduzem os viandantes e aí se conta que 

guardam os seus tesouros. Vêm substituir-se às ninfas pagãs, a antigas divin-

dades ligadas à água, acabando o carácter mágico destas lendas por prolon-

gar no imaginário a dimensão sagrada e oracular da água. 

É de há muito também a ligação de aparições de Santas e Nossas Senhoras em locais relacionados com a água. Ve-

ja-se em Santa Rita a lenda da primeira aparição da Santa na antiga fonte, hoje santuário; ou na Fonte Santa, a nas-

cente de água a que se atribuem propriedades curativas. 

Lenda dos figos 

 

Contava uma velhota da aldeia de Santa Rita que no sítio da Ponte havia uma mulher que costumava 

ir a um poço que aí existia, pela hora do calor. Num dia de Verão, há muitos, muitos, muitos anos, es-

sa mulher foi ao poço com uma infusa e quando lá chegou, o que havia de ver?! Um almeixar cheio de 

figos, ao sol, do tamanho de laranjas e disse para consigo: 

- Que belos figos para encher! Vou roubar uma dúzia deles. 

Olhando para todos os lados e não vendo ninguém, roubou os figos e meteu-os na algibeira do aven-

tal. Chegando a casa despejou a água da infusa num alguidar, tirou os figos da algibeira e colocou-os 

em cima de uma mesa e voltou novamente ao poço com ideia de roubar outros tantos figos. Mas 

quando lá chegou, os figos tinham desaparecido. Então encheu novamente a infusa e voltou para ca-

sa. Ao chegar a casa, qual não foi o espanto dela, ao ver que os figos se tinham transformado em moe-

das de ouro. Este poço é conhecido pelo poço do mourinho do barrete encarnado. 

Contada por Maria Margarete Brito (nascida em 1931), em Santa Rita, Vila Nova de Cacela in Mourinhos e Mou-

ras Encantadas em Cacela. Lendas recolhidas por Maria Emília Fernandes, Edição da Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António, 2007. 


