
Provérbios  

Dia de Maio, dia de má ventura: ainda 

agora amanheceu, já aí vem a noite 

escura. 

As Favas, Maio as dá, Maio as leva. 

Em Maio queima-se a cereja ao borra-

lho.  

Guarda o melhor saio para Maio.  

Maio hortelão, muita palha e pouco 

grão.  

Uma água de Maio e três de Abril va-

lem por mil. 

Em Junho, foice em punho. 

Junho floreiro, paraíso verdadeiro. 

Junho calmoso, ano formoso.  

Junho floreiro, paraíso verdadeiro.  

Pelo Sto. António, vai o cuco p’rá aceifa. 

Águas de S. João tiram vinho, azeite e 

não dão pão. 

Abril chuvoso, Maio ventoso e Junho 

amoroso, fazem um ano formoso. 
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O que vai acontecer...  

 

EXPOSIÇÕES 

OS “MAIOS” E AS TRADIÇÕES FESTIVAS DO  

INÍCIO DE MAIO 

De 3 a 26 de Maio 

Centro de Investigação e Informação do Património de  

Cacela /CMVRSA 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

 

DOCUMENTAR ALGARVE INTERIOR  

Algarve Film Comission 

2 de Junho a 7 de Julho 

Centro de Investigação e Informação do Património  

de Cacela /CMVRSA 

Inauguração – 2 de Junho às 18h00 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

Junho: 9h00 – 13h00 e 14h00-17h00 

Julho: 9h00 - 15h00 

 

OFICINAS DE VERÃO 

27 de Junho - Oficina de papagaios de papel 

4 de Julho - Oficina de teares com materiais vegetais 

11 de Julho - Oficina de arqueologia 

18 de Julho - Oficina de olhos de deus e mandalas de lã 

Terças-Feiras, das 9h30 às 12h30 

Para crianças dos 6 aos 14 anos 

Gratuito mas sujeito a inscrição prévia 

 

PASSOS CONTADOS—PASSEIOS PEDESTRES DE 

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

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  

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) 

Valor: 3 € 

 

ACÇÃO DE LIMPEZA DA RIA  FORMOSA 

Cacela Velha, dia 21 de Maio 

10h00 

 

MERCADO DE TROCAS + TROCA DE SABERES 

Cacela Velha  

21de Maio (Domingo), das 14h00 às 17h30 

Banco Voluntariado VRSA, CIIPC e ADRIP 

 

 

MERCADINHO DE VERÃO 

Cacela Velha 

Domingo, 25 de Junho 

17h00 às 23h00 

 

 

 

Maios na aldeia de Santa Rita 
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SANTA RITA 
Estamos de volta com a edição de 
Maio/Junho do Tomilho, na qual da-

mos destaque à tradição dos Maios, 
recriados este ano em Santa Rita. Esta 
temática serviu de mote à oficina da 

Páscoa e foi ainda trabalhada com as 
escolas, no âmbito do projecto educa-

tivo sobre festividades cíclicas, com a 

ASMAL e as Casas do Avô.  

No mês de Março tivemos a oficina 
Massa-Madre onde se fez pão,  cozido 
posteriormente em forno de lenha; 
recebemos o  cantor Vitorino e o 

poeta  Carlos Mota de Oliveira num 
fim-de-tarde dedicado à música e 
poesia; e inaugurámos a exposição 

fotográfica de Filipe da Palma sobre a 
diversidade arquitectónica do Algarve. 
Ainda em Março, o CIIPC participou 

nas 1ªs Jornadas da Rede de Museus 

do Algarve, em Loulé. 

Começámos o mês de Abril com o 
Mercadinho da Primavera em Cacela 

Velha, seguindo-se o 1º passeio co 
ciclo Passos Contados, dedicado à 
Flora Algarvia, e marcámos ainda 
presença no Evento Primavera em 

Festa, realizado pelo 2º ano em VRSA. 

Esta edição dá ainda destaque ao tema 
do pão e do cereal. A rúbrica de ar-
queologia é dedicada ao pão al-

Andalus e o espaço das memórias e 
saberes  relembra a tradição do dia da 
espiga a partir de uma fotografia cedi-

da por Maria Raquel Batista. No espa-
ço dedicado a um objecto com histó-
ria, apresentamos alguns dos utensílios 

ligados à cozedura do pão. 

E porque estamos em Maio, falamos 
de alguns hábitos alimentares tradicio-
nais neste mês, incluindo a receita de 
caracóis da D. Maria Luísa Pereira, tão 

apreciados nesta altura do ano. 

A agenda cultural divulga as nossas 
propostas para os meses de Maio e 
Junho, dando destaque ao Mercado de 

trocas e partilha de saberes e às ofici-
nas de Verão que o CIIPC tem planea-
das para as crianças e jovens. E como 

não podia deixar de ser, terminamos 
com alguns dos provérbios alusivos a 

esta altura do ano.  Boas leituras! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nos dias 30 de Abril e 1 de Maio a aldeia de Santa Rita encheu

-se de Maios,  voltando-se a recriar esta tradição.  

As origens dos Maios e das tradições festivas que marcam esta 

altura do ano estão associadas a costumes muito antigos liga-

dos ao fim do Inverno e à chegada da Primavera. Assinalam a 

renovação natureza e simbolizavam o poder fecundante da 

vegetação que desabrocha. 

Nas aldeias era costume ser escolhida uma ou mais meninas 

para representar a Maia. Era vestida de branco, usava uma 

coroa de flores e sentava-se num trono à porta de casa ou 

num altar no centro das festas da aldeia, sem se mexer nem 

sorrir, enquanto os habitantes dessa povoação se divertiam, 

comendo, bebendo e dançando em pleno ambiente de festa. 

A par desta relação com a natureza, os Maios tornaram-se  

também uma forma de crítica  social.  Estes bonecos, feitos de 

trapos, representam cenas da vida quotidiana e estão muitas 

vezes associados a dizeres, versos, provérbios, etc. As pessoas 

que os fazem, colocam-nos logo ao nascer do sol à porta ou à 

beira da estrada, durante os primeiros dias de Maio. 

Esta tradição tem sido vivida principalmente entre Olhão e 

Fuseta, mas também na Manta Rota, Santa Catarina, Alte, Estoi 

e Lagos e mais recentemente Quarteira. 

Este ano, habitantes de Santa Rita em colaboração com o 

CIIPC, criaram Maios a partir de provérbios e colocaram-nos 

à porta de suas casas enchendo-se a aldeia de alegria, cor, ani-

mação. Muitos foram os visitantes que por aqui passaram e 

admiraram os Maios, percorrendo as ruas da aldeia para ver 

cada um deles. 

A preparação desta iniciativa começou logo no início de Mar-

ço com a escolha de provérbios para serem encenados com 

Maios e com sua produção. 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu...  

E assim começaram a nascer os Maios… 

Partindo das personagens dos provérbios, passou-se à recolha de roupas e 

utensílios para os vestir e embelezar e ainda de jornais e revistas que serviram 

para os encher. No passado este enchimento era feito sobretudo com palha 

ou trapos velhos. 

A partir de Abril, uma tarde por semana, o CIIPC e todos os habitantes inte-

ressados juntaram-se na antiga escola de Santa Rita para encher os Maios, 

cozê-los e vesti-los.    

A par destes momentos de trabalho e de convívio, desenvolveram-se várias 

oficinas com públicos diferentes que colaboraram activamente na realização 

dos Maios. 

Durante todo o processo, destacamos o papel fundamental da Professora Emí-

lia Fernandes e da sua sobrinha Anabela Fernandes, desde a concepção da 

ideia até à elaboração de alguns dos Maios. Aliás, como é do conhecimento de 

todos, já no final da década de 90 haviam promovido uma recriação dos Maios 

na aldeia de Santa Rita. 

 

Dia 7 de  Março iniciámos o ciclo das oficinas dedicadas à elaboração dos 

Maios com o grupo da ASMAL - Associação de Saúde Mental do Algarve.  

8 utentes vieram atá à Antiga Escola de Santa Rita e passaram uma manhã a 

criar 4 maios. Trouxeram jornais, roupas, calçados e acessórios para en-

cher e vestir os Maios partindo dos seguintes provérbios: 

A açorda faz a velha gorda e a menina formosa  

Quem tem unhas, toca guitarra  

Mais homens se afogam no vinho que no mar 

Alguns destes primeiros Maios elaborados no CIIPC foram as personagens 

do cartaz que divulgou a iniciativa Maios em  Santa Rita e a Oficina da 

Páscoa “Vem criar um Maio.” 

Resta-nos agradecer a sempre pronta colaboração deste grupo de amigos. 

Oficina de Maios com a ASMAL 

Oficina de Maios com a ASMAL 

 

 

Mercado de Trocas e Troca de Saberes 

Cacela Velha volta a receber o Mercado de Trocas a 21 de Maio. Esta 12ªedição  incluirá um espaço de troca de 

saberes entre os participantes que queiram partilhar os seus saberes com os demais. 

Como é sabido, neste mercado não entra dinheiro.  A aquisição de bens, serviços, saberes é feita por troca directa 

sem recorrer a qualquer moeda. Este mercado é sustentado por valores como a solidariedade e a cooperação, e 

valoriza os saberes-fazeres. Como participar?  

Se: 

 tem produtos hortícolas/frutícolas e derivados (legumes, fruta, plantas, ervas  

aromáticas, mel, etc.), 

 tem produtos extraídos do mar (peixe, bivalves, etc.), 

 gosta de cozinhar e fazer petiscos (bolos, pão, tartes, compotas, licores, etc.), 

 faz artesanato, 

 presta serviços (cabeleireira, manicura, massagens, astrologia, contar histórias, artes 

circenses, etc.), 

 tem artigos em casa que já não utiliza, mas que estão em bom estado (livros, roupa, 

brinquedos), 

 tem alguma outra forma de trocar experiências e saberes, 

Venha participar neste mercado inscrevendo-se com uma banca ou visitando o mercado 

com os seus produtos ou serviços a fim de estabelecer uma troca directa com os outros participantes/visitantes. 

O mercado decorrerá entre as 14h00 e as 17h30. Contamos consigo! Venha participar! 

Oficinas de Verão 
Terminado o ano escolar, o CIIPC volta a promover 4 oficinas destinadas ao público mais jovem, dos 6 aos 14 

anos. Entre 27 de Junho e 18 de Julho, sempre às terças-feiras, das 9h30 às 12h30, iremos desenvolver um tema 

diferente. As oficinas são gratuitas mediante inscrição prévia. Inscreva os filhos ou netos nas nossas oficinas criati-

vas! 

 

 

 

Vai acontecer… 
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Papagaios de papel 

27 de Junho  
 

Oficina de Arqueologia 

11 de Julho  

Teares com materiais vegetais 

4 de Julho  

Oficina de Olhos de Deus e Mandalas de lã 

18 de Julho  
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 Memórias e saberes 

Caracóis, receita de D. Maria Luísa Pereira 

Ingredientes: 

 3 litros de caracóis 

 1 cabeça de alho  

 Orégãos 

 Poejo 

 Hortelã de panela 

 Sal 

 

Preparação: 

 Lave os caracóis e leve-os ao lume numa panela até levantar fervura. 

 Depois de fervidos, volte a lavar os caracóis num recipiente à parte. 

 Volte a coloca-los na panela com nova água e adicione os temperos (alho, o raminho de ervas aromáticas 

com atilho composto pelos orégãos, poejo e hortelã de panela) e sal. 

 Deixe levantar fervura e passados 10 minutos desligue o lume. Deixe repousar até ganharem o gosto do 

tempero.   

Tradições alimentares associadas aos Maios 

Tal como a maioria das festividades cíclicas, a tradição dos Maios está associada a certos manjares alimentares. 

É tradição “atacar” o Maio comendo figos secos temperados com erva-doce ou queijinhos de figo. 

Em Monchique, por exemplo, é tradição fazer-se o Bolo de Maio, designado também de bolo de milho ou bolo 

de tacho. Este bolo leva aguardente de medronho, farinha de milho, erva doce, cacau e chocolate, canela, mel e 

café. Já em Olhão, é costume fazer-se a Vila de Ameijoas. 

Em toda a região do Algarve são famosos os caracóis à Algarvia, petisco que marca presença obrigatória nos 

tradicionais piqueniques que juntam a família e amigos no campo por ocasião do 1ºde Maio. É dia de festejar o 

renascer da natureza, desfrutar do campo e do ar livre e petiscar, reforçando os laços familiares e de amizade 

num ambiente de festa. Em algumas regiões algarvias, como no Baixo Guadiana, era costume as pessoas usarem 

os bicos da piteira para extrair o corpo do caracol.     

Em termos nutricionais, o caracol é um alimento extremamente nutritivo, rico em proteínas, pobre em gordu-

ras e constituído por sais minerais muito importantes para a saúde do nosso organismo como o magnésio, fer-

ro, zinco e cobre.  

É consumido pelo menos há cerca de 2 mil anos. Nas escavações arqueológicas de Cacela Velha, foram encon-

trados vestígios alimentares (cascas de caracol) nos níveis do período de ocupação islâmica e os estudos mos-

tram que era um alimento muito consumido pelos povos árabes.  

 

 

Durante as férias da Páscoa, o CIIPC dinamizou outra oficina de Maios, desta vez com as 15 crianças e jovens 

que quiseram vir passar uma manhã diferente. Ficaram a conhecer as antigas festividades associadas ao ciclo da 

Primavera, criando 3 Maios que se juntaram a todos os outros que estiveram nas ruas de Santa Rita nos dias 

30 de Abril e 1 de Maio.  

Quem canta seu mal espanta, Quem há-de gabar a louça senão o louceiro e Lenha de figueira, rica 

em fumo, fraca de madeira foram os provérbios que serviram de mote a esta oficina. 
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O  T O M I L H O  

Aconteceu... 

A partir dos provérbios : 

A boda e baptizado não se vai sem ser convidado 

Quando um burro fala os outros baixam as orelhas 

Mais vale um pássaro na mão que dois a voar  

Filho de peixe sabe nadar  

Alguns utentes das Casas do Avô de Vila Real de Santo António e de Monte Gordo juntaram-se com o CIIPC na 

Casa do Avô de Monte Gordo e iniciaram os Maios que deram depois corpo a estes provérbios. 

Os Maios criados em Monte Gordo, foram colocados no antigo centro comunitário dessa vila no dia 1 de Maio e 

os  criados pela casa do Avô de Vila Real de Santo António vieram até Santa Rita juntar-se aos outros que foram 

expostos nas ruas da Aldeia. Também às Casas do Avô fica o nosso sincero agradecimento. 

 

 Oficina de Páscoa “Vem criar um Maio” 

Alunos da EB 2, 3 de Vila Nova de Cacela criam Maios 

Também os alunos da turma C do 5ºano da escola EB2,3 de Vila Nova de Cacela que participam no projecto 

educativo das Festividades Cíclicas, já mencionado no Tomilho 8, quiseram pôr as mãos na massa e criaram 3 

Maios que deram corpo aos provérbios: 

  Uma andorinha não faz o verão 

 A cabeça não se faz só para usar chapéu  

A mulher que é asseada pela rua é conhecida: traz a casa arrumada e a rua bem varrida  

O CIIPC deslocou-se à sala de aula e dinamizou uma oficina em que se fizeram maios com roupas recolhidas 

pelas crianças.  

Casas do Avô colaboram na criação de Maios 



OFICINA DE PÃO 
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Aconteceu... 

Oficina da Massa Madre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema de António Aleixo 

Quem trabalha e mata a fome  

Não come o pão de ninguém;  

Mas quem não trabalhe e come,  

Come sempre o pão de alguém  

É triste que a gente veja  

Tanta gente que não come:  

O pão que a muitos sobeja  

Matava bem essa fome...  

 

O pão é um dos alimentos mais apreciados e fundamentais na nossa alimentação e 

o seu processo de fabrico é de uma simplicidade misteriosa: farinha, água e sal. 

Compreender as suas partes, a vida que leveda a massa e as possibilidades de enri-

quecê-lo com inúmeros ingredientes locais foram os desafios desta oficina realizada 

dia 12 de Março, orientada pela jovem, mas sábia, Luísa Teixeira. Partilharam tam-

bém os seus saberes na arte de cozer o pão, num forno da aldeia, D. Zezinha e D. 

Odete, a quem muito agradecemos. 

Cada participante levou consigo, no final desta magnífica manhã, o pão que amassou 

e uma bola de massa-madre “Santa Ritense”, lactobacillus santarritence, de que cuida-

rá, e a partir da qual fará levedar futuros pães. 

Aqui fica a receita do pão que fizemos na oficina: 

Desfazer uma tigela de massa-madre com uma tigela de água morna e juntar uma co-

lher de sopa de sal. Juntar 1kg de farinha* e acrescentar água morna até que a massa 

se torne elástica e fácil de amassar. Moldar uma bola, desferir cortes à superfície, pol-

vilhar com farinha e aguardar que dobre de volume. Nesta altura tender pãezinhos 

que se levam a cozer em forno bem quente. 

*A farinha pode ser de trigo ou de trigo com mistura de outras farinhas (milho, cen-

teio, espelta etc.). É importante que haja presença de glúten, essencial para a elastici-

dade e levedura da receita. 

Flocos de aveia, centeio, cevada e outros são bem-vindos, bem como sementes e fru-

tos secos variados. 

Adivinha 
 

Feminina como sou, 

milhões de bocas sustento, 

Mas é tal o meu tormento, 

Que sempre ralada estou. 

Dão-me murros e eu não dou 

Um só ai nem mostro medo, 

De água e fogo não me arredo. 

Tudo sofro com prudência, 

Mas se me falta a paciência, 

Só comigo é que me azedo. 

O que é a massa-madre? 

A massa-madre é outra designação dada ao fermento 

natural. 

Apesar do início do fabrico do pão estar associado ao 

início da Agricultura, pensa-se que terá sido no Egipto 

(cerca de 2600 anos antes de Cristo) que o pão come-

çou a ser feito por um processo mais semelhante ao ac-

tual: fermentado, com sal adicionado e cozido em forno. 

Tanto quanto se sabe, a descoberta da fermentação 

aconteceu por acaso. Ter-se-á deixado, por esquecimen-

to, uma massa ao ar livre, de um dia para o outro e no 

dia seguinte a massa ganhara mais do dobro do volume. 

Levado ao fogo, o pão resultante era muito mais fofo, 

saboroso e estaladiço.   

Durante o tempo que a massa ficou ao ar livre deu-se o 

processo de fermentação, ou seja, os microrganismos 

(fungos e bactérias lácticas) presentes na farinha, nos 

utensílios e no ar contaminaram a farinha criando-se o 

fermento vivo, a massa-madre.  São estes micróbios que 

produzem muitos desses sabores que tanto apreciamos. 

Memórias e saberes P Á G I N A  9  

A fotografia escolhida para esta edição do Tomilho foi tirada pelo mestre Manuel José Batista há cerca de 50 anos e 

leva-nos a recordar épocas em que os cereais cobriam os campos e a sua importância na vida das pessoas, não só 

como fonte de alimentação e de trabalho, mas também a nível das tradições que lhe estão associadas, como é o 

caso do dia da Ascensão, ou dia da Ascensão do Senhor, que tem lugar quarenta dias após o domingo de Páscoa.  

Designado, popularmente, por quinta-feira da Espiga, comporta tradições que assumem carácter universal. A mais 

comum está ligada ao ramo da espiga, com «poderes de virtude benfazeja», que se colhe neste dia pelos campos. É 

constituído por espigas de trigo, cevada ou centeio (abundância de pão), tronquinhos de oliveira (que simbolizam a 

paz), papoilas (a alegria), malmequeres brancos (a prata) e malmequeres amarelos (o ouro) – sempre em número 

ímpar. No Algarve é também comum colher-se a flor da romãzeira, simbolizando o poder.  

Com estas plantas fazia-se um ramo que se guardava e pendurava atrás da porta até ao ano seguinte, acompanhado 

duma moeda pois, segundo a crença popular, trazia paz e prosperidade ao lar. 

Por ser dia Santo, não se trabalhava nesse dia e tradicionalmente as famílias merendavam no campo enquanto colhi-

am o ramo da espiga. É particularmente especial o período que vai do meio-dia à uma hora – a hora – e que é a 

altura em que se manifestam os poderes encantatórios e sagrados desse dia. Dizia-se que durante essa hora tudo 

pára, os passarinhos não saem do ninho, as águas dos ribeiros não correm, o leite não coalha, o pão não leveda e 

até as folhas nas árvores se cruzam (configurando a imagem da cruz de Cristo). 

DIA DA ESPIGA 

Apanhar e guardar o ramo da espiga para se ter pão todo o ano 

Jovens da fotografia: Suzel Brito, Maria Raquel Batista, Noémia da Conceição Botelho e Maria José  Batista  
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Objectos com história 

 

Pá, Rodo e Touca 

 
FUNÇÃO PRINCIPAL 

Pá -  Serve para pôr e tirar o pão do forno de lenha.  

É também com a pá que se faz a cruz  por cima da porta do forno, quando o pão inicia a 

cozedura, e se diz a oração. 

Rodo - Serve para puxar as brasas da lenha ardida para a porta do forno. 

Touca - Serve para limpar o chão do forno para que este não fique com brasas ou  

 cinzas e possa receber o pão que vai ser cozido. 

 

DESCRIÇÃO DOS OBJECTOS 

Os três objectos são feitos de madeira. São constituídos por um pau e na extremidade 

têm acabamentos diferentes consoante a sua utilidade. A touca é revestida com trapos 

velhos molhados que são atados à parte superior do pau.  

 

DADOS HISTÓRICOS DA PÁ 

Há cerca de 35 anos, início dos anos 80, Maria Conceição Afonso encomendou a sua pá a Virgílio, morador 

de Santa Rita. Este senhor tinha a virtude de arranjar e construir de tudo um pouco e, através da vara de 

eucalipto trazida da mata de Santa Rita por Eduardo Afonso, marido de Maria Conceição, construiu esta pá. 

A pá foi usada durante vários anos pela sua proprietária mas houve um dia que caiu e se rachou à porta do 

forno, enquanto o pão cozia. 

Desde então, deixou de ser utilizada tendo sido substituída por uma nova, de maior di-

mensão. No entanto, Maria da Conceição ganhou-lhe uma estima especial e conservou-a 

até hoje. Por ser mais leve, desempenhava melhor a sua função do que a actual pá. 

As suas últimas utilizações foram no evento dos Maios em Santa Rita, onde adornou a 

Maia padeira na representação do provérbio “Deus dá o pão mas não amassa a fari-

nha” e actualmente faz parte da exposição Os Maios e as tradições festivas do início 

de Maio, patente no CIIPC. 
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Aconteceu... 

Dia 12 de Março, Santa Rita recebeu na antiga Escola Primária Março, Marçagão -  

Música e Poesia com Vitorino e Carlos Mota de Oliveira, acompanhados dos músicos 

Zé Francisco (guitarra) e Janaca (percussões). 

Carlos Mota de Oliveira, poeta e escritor, e Vitorino, cantor, amigos de longa data, 

passaram um fim de tarde connosco onde o cruzamento da poesia e da música se fez 

de forma intimista e harmoniosa.  

Foi um momento muito especial onde se recordaram poemas de alguns dos nossos 

poetas nacionais e músicas, sobretudo, de Zeca Afonso. Foi também a estreia mun-

dial da música “Uma pontinha por ti”, poema de Carlos Mota de Oliveira, musicada 

por Vitorino. 

Muito gratos ao Carlos Mota de Oliveira, Vitorino, Zé Francisco e Janaca por esta 

generosa oferta ao CIIPC/CMVRSA e à aldeia de Santa Rita.  

MARÇO MARÇAGÃO - Música e poesia  

A exposição ALGARVE – Sortido rico de imagens de uma arquitectura evanescente, 

com fotografias de Filipe da Palma, esteve patente no Ciip Cacela/CMVRSA, na antiga escola 

primária de Santa Rita, entre 16 de Março e 30 de Abril. 

As fotografias expostas representam a arquitectura como reflexo de uma região, comportando 

ao longo de várias décadas, soluções variadas do viver e do sentir a paisagem. Mostrar esta rica 

diversidade foi o objectivo desta exposição alertando para o risco do seu progressivo desapare-

cimento pela falta de sensibilidade política e social para a conservação deste tão precioso patri-

mónio colectivo da região. 

Exposição ”Algarve - Sortido rico de  
imagens de uma arquitectura evanescente” 

Primeiras Jornadas da Rede de Museus do Algarve 

Constituída em 2007, a Rede de Museus do Algarve (RMA), organização informal que reúne 

os profissionais da maioria dos museus e de outras estruturas e entidades da área do patri-

mónio cultural e natural da região algarvia, assinala o seu 10º aniversário através de um con-

junto de iniciativas das quais se destacam as primeiras Jornadas designadas “MUSEUS SEM 

RESERVAS?” que decorreram em Loulé no passado dia 17 de Março. 

O CIIPC—Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, equiparado a mu-

seu, tem marcado presença de forma activa nesta rede e colaborou na organização destas 

primeiras jornadas onde se fez uma retrospectiva do que tem sido o trabalho da rede e se 

perspectivaram  ideias para o futuro dos museus e do papel desta rede no desenvolvimento 

da museologia na região do Algarve. 
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Mercadinho de Primavera 

Cacela Velha recebeu no dia 2 de Abril o Mercadinho da Primavera, o primeiro de 

2017. Velharias e artigos em segunda mão; artesanato tradicional (empreita, cestaria, 

latoaria, cerâmica, trapologia, etc.) e novas criações; produtos alimentares da região 

como o mel, pão, bolos, compotas, licores; flores; cremes e sabonetes naturais e brin-

quedos artesanais marcaram mais uma vez presença. 

Quem visitou a vila histórica de Cacela Velha encontrou um lindo dia de sol e pode 

usufruir de uma animação cultural diversificada ao longo do dia: Biodança com a facili-

tadora Roelinde, o grupo de teatro de bicicleta Cycling Theater Spoke’n’Chain em 

digressão com WHATGIANTS!?, uma peça de teatro com dois artistas itinerantes 

muito divertidos e Danças do Mundo, dinamizada por Fátima Monteiro. Foi um mer-

cadinho muito animado, cheio de luz, cor, música e dança….. 

PASSOS CONTADOS - Flora algarvia 

A flora silvestre que marca e identifica a paisagem algarvia 

é de uma variedade e riqueza extraordinárias, constituindo

-se no seu conjunto como um importante valor patrimoni-

al a conhecer e preservar. Na verdade, o Algarve, fruto da 

sua situação geográfica e de condições edafo-climáticas 

particulares é um dos centros de maior diversidade botâ-

nica no nosso país, coexistindo espécies nativas com ou-

tras de diferentes proveniências mas que se encontram naturalizadas. 

Neste percurso, que teve lugar dia 9 de Abril, começámos por visitar o Jardim repre-

sentativo da flora do Algarve na Várzea de Cacela onde fomos recebidos pela sua 

guardiã Teresa Patrício. Trata-se de um valioso projecto de gestão e conservação da 

paisagem de Cacela onde podemos encontrar dezenas de espécies autóctones. 

A segunda parte do passeio foi realizada no Pinhal do Cabeço, onde ficámos a conhe-

cer uma grande diversidade de espécies.  

O percurso foi orientado pelo arquitecto paisagista Ricardo Canas, professor da Uni-

versidade do Algarve e profundo conhecedor da flora da nossa região.  

Primavera em festa 

No dia 22 de Abril decorreu, no Centro Histórico de VRSA, a segunda edição da ini-

ciativa “Primavera em Festa”, dinamizada pela Autarquia e pela empresa municipal 

SGU, em que a comunidade escolar e artística tiveram um papel fundamental. 

Trata-se de um evento urbano, moderno, que conjuga todas as expressões plásticas e 

artísticas no mesmo espaço – a rua. Esta tornou-se uma galeria viva: músicos, artistas 

urbanos, fotógrafos, poetas, actores, tricotadeiras, artistas plásticos e todos aqueles 

que se quiseram juntar a este projecto desenvolvendo a sua ideia. 

O CIIPC deu o seu contributo criando mandalas e olhos de deus de lã que adorna-

ram 3 árvores coloridas do escultor Carlos de Oliveira Correia em 3 ruas da zona 

histórica de Vila Real de Santo António.  

Mercadinho da Primavera 

Passeio sobre a Flora  

algarvia  
 

Primavera em festa 
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Arqueologia 

O pão no al- Andalus 
Os tratados de hisba,* redigidos entre os séculos IX e XIV, são uma valiosa fonte de informação sobre a socieda-

de, a cultura andalusí e a vida quotidiana das classes populares urbanas. São também as fontes históricas mais ricas 

em informação sobre a alimentação no al-Andalus (território ocupado pelos árabes na Península Ibérica entre os 

séculos VIII e XIII). 

Os derivados da farinha e os guisados feitos com ela são uma das bases alimentares no al-Andalus. São vários os 

tipos de farinhas citados nos tratados de hisba andalusies. De entre os mais habituais e consumidos pela popula-

ção rural, destacam-se as seguintes classes de farinha de trigo: a farinha de trigo remolhado, a farinha – flor, a fari-

nha ruiva ou vermelha, o farelo misturado com farinha ou sêmola e o farelo miúdo. A flor de farinha era reserva-

da para o pão branco, considerado de luxo, a que unicamente tinham acesso as classes privilegiadas. 

Porém, não só o trigo e a cevada permitiam farinhas panificáveis para elaboração do pão “quotidiano”, como re-

gista Sonia Gutiérrez Lloret da Universidade de Alicante. Também cereais como o arroz, o milho-miúdo, o sorgo 

(uma espécie de milho) e inclusive sucedâneos como a farinha obtida a partir das leguminosas e frutos secos moí-

dos (a bolota, a alfarroba, a castanha, os dátiles secos, entre outros) eram utilizados no fabrico de pão. 

Existiam diversas variedades de pão no al-Andalus, segundo Expiración García Sánchez. São eles: Jubz al – juskar, 

pão integral, Jubz al – darmaqa, pão de farinha flor, Jubz al – madhun, pão de farinha feita de trigo remolhado e 

depois moído, da qual tirando o farelo se fazia o pão, Jubz  al – samid, pão de farelo misturado com farinha e o 

Jubz fatir, o pão ázimo. 

O pão era amassado em casa, repousava e levedava coberto por aventais ou panos e depois era levado ao forno. 

O padeiro cobrava em espécimes, ficando com alguns pães chamados bolas ou pães chatos (buya), que depois 

vendia na padaria ou no mercado. 

Que evidências materiais deixou uma actividade doméstica tão importante como o fabrico e cozedura de pão no 

registo arqueológico medieval? Escavações arqueológicas realizadas em Espanha puseram a descoberto fragmen-

tos de pequenos fornos apelidados de tannur e de pratos os tabag. O tannur (fig.1) é um pequeno forno manual de 

forma cilíndrica ou troncocónica com duas aberturas. O funcionamento deste tipo de fornos, que continuam a 

ser utilizados no Oriente e no Magrebe, está bem descrito por um autor do século XIII, Ibn Razin al – Tuyibi. O 

pequeno forno é apoiado no chão ou pode estar total ou parcialmente enterrado nele, como parece ser frequen-

te na Palestina. Deve contar com duas aberturas: a superior o olho, para a extracção dos fumos e a inferior a boca, 

que serve para abastecer e limpar o forno do combustível (ramos, arbustos, palha, estrume entre outros). Com 

todos os orifícios abertos faz-se um lume forte no interior, que sai como uma chama e aquece intensamente as 

paredes do forno. Quando o lume se reduz a brasas, são introduzidos os pães pela abertura superior com a ajuda 

de uma espécie de almofada de couro ou simplesmente com a mão molhada. Durante o processo de cozedura, 

fecham-se todas as aberturas com tampas de barro, podendo voltar a abrir-se se se desejar avivar mais o fogo. 

Quando o pão está cozido é extraído, reti-

rando-se as cinzas da abertura inferior. 

 

* O termo hisba significa, por um lado, o dever 

que todo o muçulmano tem de fazer o bem e 

evitar o mal e, por outro, a função do almota-

ce, indivíduo encarregue de aplicar e vigiar dita 

regra no âmbito citadino e em especial no mer-

cado.  

 Figura 1: Tannur 


