
O CIIPC E OS MUSEUS DO ALGARVE EM TEMPOS DE CONFINAMENTO 

Estes últimos tempos têm sido diferentes 

e desafiantes, com a pandemia de COVID

-19 a deixar marcas no trabalho do 

CIIPC, e dos museus em geral, especial-

mente no que diz respeito à relação com 

os seus públicos e com a comunidade 

local. Como a grande parte dos museus e 

espaços culturais da região, o CIIPC pas-

sou pelo encerramento temporário de instalações e tem visto grande parte das 

suas actividades (percursos interpretativos, oficinas, actividades educativas, mer-

cadinhos, datas festivas,…) serem canceladas ou adiadas. 

A pandemia desafiou os museus a pensarem: como continuar a cumprir um papel 

relevante na sociedade? E abriu portas a novos caminhos: reforço do trabalho de 

pesquisa; criação de actividades educativas em meio digital; reformulação de con-

teúdos para divulgação nas redes sociais; e novas relações de trabalho em rede, 

intensificando contacto com equipas de outros museus da região. 

No CIIPC temo-nos mantido em contacto com os colegas da Rede de Museus do 

Algarve (a que pertencemos desde 2008), partilhando preocupações e buscando 

soluções colectivas para lidar com estes novos tempos. A RMA – Rede de Mu-

seus do Algarve, criada em 2007, é uma estrutura informal, de adesão voluntária 

constituída por cerca de 2 dezenas de museus municipais, entidades culturais / 

museológicas públicas e privadas da região, que privilegia a cooperação, a partilha 

e cria escala nas actividades programadas em conjunto. 

Em tempos de distância e encerramento de instalações, a RMA tem renovado as 

suas estratégias para manter uma contínua e necessária proximidade com as po-

pulações sistematizando e disponibilizando, no site https://rma-

museusdoalgarve.yolasite.com/, actividades e conteúdos (na área do património 

local) criados por vários museus e espaços museológicos da região do Algarve. 

E o CIIPC, o que tem feito, nestes tempos de confinamento? Muito do seu tra-

balho de investigação / divulgação tem sido canalizado para o seu boletim infor-

mativo O Tomilho, com edição bimensal, com os seus 32 números disponibiliza-

dos on-line no site: https://ciipcacela.wordpress.com/. A partir de 1 de Março, 

lançámos a rúbrica “Património apanhado na rede” no Facebook (CIIP Cacela - 

https://www.facebook.com/ciip.cacela) onde damos diariamente a conhecer ele-

mentos do património de Cacela (sítios arqueológicos e patrimoniais; objectos 

arqueológicos e etnográficos; manifestações do património imaterial; tradições 

orais; fotografias antigas; e património natural) através de pequenas publicações. 

Siga-nos e faça gosto no nosso património. 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

 

O Tomilho está de volta! 

Nesta edição fique a saber o 

que têm feito o CIIPC e os 

museus do Algarve em tem-

pos de confinamento. 

Apresentamos uma nova 

rúbrica dedicada a um arte-

são da nossa região - Página 

do Artesão - divulgando o 

seu percurso e trabalho. 

Na área da arqueologia da-

mos a conhecer os materiais 

em metal encontrados nas 

escavações arqueológicas de 

Cacela Velha. 

Nesta edição desenvolvemos 

o tema da almocrevaria de-

dicando um artigo à sua his-

tória no Algarve a partir do 

séc. XVI e um outro artigo 

sobre as memórias da venda 

ambulante através de uma 

fotografia antiga. 

Partilhamos uma receita de 

Suzel Bento onde o ingredi-

ente rei é a amêndoa. 

Por último, propomos dois 

passatempos e património 

oral dedicado aos almocre-

ves. 

Boas leituras e até… Maio! 
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Palestra de arqueologia  

No dia 12 de Janeiro teve lugar uma palesta, sobre a profissão de arqueólogo e o seu objeto de traba-

lho, para os alunos do Clube de Arqueologia da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro. 

Foi realizada pela técnica do CIIPC, Patrícia Dores, e por Humberto Veríssimo, especialista em zoo-

arqueologia (ciência que estuda as dietas alimentares humanas através dos restos de ossos de animais), e 

estudante de doutoramento na Universidade do Algarve.   

Os objectivos da palestra foram dar a conhecer o percurso realizado pelos técnicos até chegar à área da 

arqueologia; abordar a especialidade de cada um, mostrar os seus 

objectos de trabalho; e algumas das suas metodologias de estudo 

dos materiais arqueológicos (cerâmicas, ossos de animais).  

Após a componente teórica, cada jovem pôde manusear uma peque-

na mostra de materiais arqueológicos e colocar questões. Os alunos 

mostraram interesse em participar em futuras escavações arqueoló-

gicas em Cacela Velha e ficaram motivados para conhecer os espa-

ços museológicos e arqueológicos da cidade em que vivem. 

Publicação de artigo científico sobre a tradição cerâmica em Cacela 

Foi recentemente publicado o artigo “A tradição cerâmica em Cacela (Vila Real de Santo António). Uma 

aproximação a partir dos vestígios arqueológicos, fontes históricas e memórias orais”, produzido pelo CIIPC e 

colaboradores externos, na revista al-‘Ulyà (nº 22, 2020, pp. 129 a 144) do Arquivo Municipal de Loulé. 

Este texto resulta de um projecto de investigação sobre a tradição cerâmica em Cacela (apresentado 

num congresso em Granada em 2013) que pela primeira vez se debruçou sobre a produção oleira em 

Santa Rita que subsistiu até meados do séc. XX. Na Olaria Rosa eram feitos alguidares para amassar o 

pão, potes para conservar as azeitonas, panelas para cozinhar no lume de chão, cântaros para transpor-

tar água e infusas para a manter fresca, utensílios essenciais no quotidiano das populações. Através das 

memórias orais de filhos, netos e habitantes da aldeia, da recolha de peças e da pesquisa histórica, foi 

possível reconstituir parte deste antigo saber-fazer.  

O desenvolvimento de uma tradição oleira nesta aldeia não será alheio 

ao facto de existirem barreiros nas proximidades com matéria-prima de 

excelente qualidade e de onde era extraída a argila. A qualidade e dispo-

nibilidade dos barros foi provavelmente o motivo que propiciou também 

a instalação na década de 1930/40 de uma pequena unidade fabril 

(telheiro), próximo do Cerro dos Barros, para produção de telhas e tijo-

los, da qual restam ainda as ruínas de um dos fornos.  

Porém, os vestígios arqueológicos sugerem a existência de uma tradição oleira muito mais antiga enrai-

zada na região de Cacela. Assim se explicam os vários vestígios de fornos de época romana (Manta Rota 

e Quinta do Muro), produções locais do período islâmico, como atesta o estudo de colecções cerâmi-

cas exumadas em Cacela Velha, e uma unidade fabril para fabricação de ladrilhos na Fábrica, junto à Ria 

Formosa, a poente de Cacela Velha, que ali laborou desde 1892 até à década de 1930. 

O artigo completo encontra-se disponível em: https://ciipcacela.wordpress.com/. 

Aconteceu… 
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Ana Maria Neves Afonso, empreita em palma 

Nota biográfica: 
 

Ana Maria Afonso nasceu em 1965 no Monte das Foias, Fre-

guesia de Vila Nova de Cacela, Concelho de Vila Real de Santo 

António, onde actualmente reside com a família e tem a sua pe-

quena “oficina”. Começou cedo a trabalhar no campo, em diver-

sas actividades, mas a empreita que aprendeu com a sua mãe Ma-

ria Antónia Neves, nascida na Corte António Martins, foi sempre 

um importante complemento. Desde o falecimento da mãe que 

se dedica apenas às artes da empreita com palma, que colhe na 

envolvente ao seu monte, com tiras de tetrapak e ao crochet, 

confeccionando objectos que vende nos mercados da região. 

Sobre a técnica da empreita 

 
A empreita é um dos elementos identifica-

dores da “cultura material algarvia”, pelo 
aproveitamento de um elemento vegetal 

abundante na região – a palmeira anã 

(Chamaerops humilis), planta autóctone ca-

racterística do Barrocal e Serra – e pelos 

seus usos antigos para o acondicionamento 

e transporte de bens, trabalhos do campo, 

artes da pesca ou arrumos e asseio da casa. 
 

A palmeira anã, também chamada palmeira 

das vassouras, é mais comum nos terrenos 

calcários do Barrocal. As palmas são apanha-

das entre Junho e Setembro e secam-se ao 

ar. São depois ripadas pelas nervuras em 

tirinhas e salpicadas com água, para hume-

decerem e ficarem brandas, algumas horas 

antes de se começar a trabalhar. A base do 

trabalho de empreita é a trança executada 

com o entretecer das tiras. Para coser as 

fitas dando forma ao objecto desejado usava

-se a baracinha (um cordel delgado feito de 

palma), também utilizado nas vassouras para 
unir as folhas de palma num cabo de cana. 

Algumas peças 

 

Contacto: 

Facebook: Galinha prateada 
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MATERIAIS EM METAL RECOLHIDOS NAS ESCAVAÇÕES               

ARQUEOLÓGICAS DE CACELA VELHA 
A colecção de materiais arqueológicos do CIIPC/Município de Vila Real de Santo António é composta 

por cerâmicas (uso quotidiano e construção), metais, vidro, conchas e osso. Neste artigo apresenta-

mos alguns objectos em metal recolhidos nas intervenções arqueológicas realizadas em Cacela Velha. 

Objectos relacionados com a casa, a agricultura, a pesca, a tecelagem, adorno pessoal e também asso-

ciados aos esqueletos da Necrópole Cristã. Estes achados encontram-se em mau estado de conserva-

ção, pelo que apresentamos uma amostra daqueles que se encontram em melhor estado e que permi-

tem aferir a sua utilidade. 

Bairro islâmico – Casa I 

O bairro islâmico do sítio do “Poço Antigo” (fig.1) está situado a 

nascente da aldeia de Cacela Velha, próximo da ria e da Ribeira das 

Hortas. O terreno, com cerca de quatro hectares e ligeira inclina-

ção, foi adquirido pelo Município de Vila Real de Santo António a 

fim de salvaguardar os achados arqueológicos aí existentes. Tem si-

do objecto de várias intervenções arqueológicas, a primeira delas 

iniciada em 1998 e a última em 2019.  

 

A campanha arqueológica de 1998 colocou a descoberto um conjunto interessante de metais, em es-

pecial na Casa I, uma das casas melhor conservadas até ao momento no bairro islâmico. Dispõe de 

um pátio central, de uma cozinha e um salão. Na cozinha foi recolhido um exemplar completo de 

brinco com campânula esférica (fig.2), utilizado como adorno pela matriarca da família ou por uma das 

filhas. São peças em cobre muito simples, compostas por uma argola e campânula, documentadas para 

outros sítios islâmicos como Mértola e Saltes (Espanha). Outro exemplar de brinco, noutro material 

ainda não identificado, foi descoberto nas escavações arqueológicas de 2019 (fig.3). Também foram 

recolhidos objectos relacionados com actividades ligadas ao mar, como uma agulha de pesca (fig.4).  

 

 

 

 

Relacionados com a organização dos objectos na casa, temos um gancho em cobre (fig.5) provavelmen-

te para a suspensão de recipientes relacionados com as lides culinárias. Um ferrolho de porta (fig.6), 

com vestígios de madeira, foi recolhido na soleira da cozinha. Num dos cantos do compartimento, de-

signado por salão, foi encontrada uma relha de arado (fig.7), significando provavelmente que a alfaia agrí-

cola fosse guardada nesse compartimento. O pátio, área recatada e de convívio de mulheres e crianças, 

era reservada ao trabalho doméstico feminino, actividades lúdicas e artesanais. No contexto da activida-

de artesanal foram encontrados exemplares de pontas de fuso (fig.8) utilizadas para a tecelagem, nos 

Fig.1 – Vista geral das escavações arqueológicas  

Fig.2 
Fig.3 Fig.4 

História e Arqueologia 
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pátios das Casas I e II. Esta actividade faria parte da rotina quotidiana das mulheres deste bairro. A 

comprová-lo temos os vários exemplares de pontas de fuso recolhidos nas escavações arqueológicas 

de 2018 e 2019, ainda por tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

Necrópole Cristã (séc. XIV – XVI) 

A necrópole/cemitério cristão de Cacela Velha conta, até ao momento, com 81 esqueletos identifica-

dos. Estes indivíduos encontravam-se sepultados por cima e entre as estruturas habitacionais do bair-

ro islâmico. São vários os assentamentos de paredes destruídos a meio ou aos cantos para encaixar 

os mortos. Pedras de muros e paredes foram utilizadas para delimitar as sepulturas. O número de 

cristãos sepultados em caixão é muito reduzido. Foi, por exemplo, encontrado um indivíduo do sexo 

masculino, que teria à data da sua morte 50 anos e uma estatura aproximada de 1,64m. Supõe-se que 

tenha sido enterrado em caixão pela presença de pregos de ferro curtos a ladear o corpo e várias 

rosetas em ferro (fig.9).  Apresentava na zona do peito um pendente metálico em forma de concha 

marinha (vieira) (fig.10), símbolo utilizado pelos peregrinos de Santiago de Compostela. O antropólo-

go Francisco Curate, responsável pelo estudo dos esqueletos deste cemitério, detectou ainda no es-

queleto deste indivíduo doenças como uma artrose acentuada na coluna vertebral e desgaste dentário 

acentuado, cáries e vestígio de abcesso. No defunto de sexo masculino da sepultura 19 foram encon-

tradas duas argolas em cobre (fig.11) com restos de tecido de linho, que segundo os especialistas po-

deriam estar associadas a elementos de um cinto que cingiriam uma peça de roupa. A sepultura em 

caixões poderá estar associada ao estrato social destes indivíduos. 

 

 

 

 

Nas escavações arqueológicas de 2019, um indivíduo do sexo masculino (fig.12) apresentava uma five-

la em cobre (fig.13) na zona da pélvis, exemplar único em Cacela Velha associado às sepulturas cris-

tãs. 

 

 

 

 

 

Fig.5 

Fig.6 Fig.7 

Fig.8 

Fig.9 Fig.10 Fig.11 

Fig.12 
Fig.13 
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História e Arqueologia  

ALMOCREVES E VENDA AMBULANTE NO ALGARVE 

Notas históricas entre o séc. XVI e a actualidade 

O almocreve, vendedor ambulante que, pelo menos desde a Idade Média, guia um animal para o transporte 

das mercadorias, é figura conhecida dos livros de História, e também na nossa literatura, protagonizando 

páginas de Gil Vicente ou de Aquilino Ribeiro. 

A  palavra almocreve deriva do árabe “al-

mukari”, alquilador, pessoa que aluga ou 

alquila trens ou cavalos. Alguns dos nossos 

historiadores referiram-se-lhes como 

“andarilhos das sete partidas” (Joel Serrão) 

ou como a “coluna vertebral dos transpor-

tes internos” (Borges de Macedo), tal a re-

levância desta profissão ao longo da nossa 

história. Em épocas de comunicações limi-

tadas e difíceis, os almocreves foram essen-

ciais para o comércio interno, intercambi-

ando produtos de terra para terra, e também para transmissão de notícias e mensagens.  

Vejamos o que se conhece sobre os almocreves no Algarve, referidos em fontes históricas pelo menos des-

de o séc. XVI. O estado das vias de comunicação na região é fundamental para compreendermos a relevân-

cia da profissão. Ainda no séc. XIX “Faltavam no Algarve as vias de comunicação terrestre, amplas, acessíveis e seguras. 

O que existia era uma desgastada e ancestral via longitudinal, designada por “estrada real”, que marginava, próxima e parale-

la, à linha costeira (em certos locais coincidente com a actual estrada 125), com poucas ramificações para o interior alenteja-

no, com vários acidentes naturais (rios, desfiladeiros e penhascos) intransponíveis por falta de pontes e de outras obras para a 

facilitação do trânsito.” (MESQUITA, 2005, p. 30)  

No séc. XVI, não podemos sequer falar de verdadeiras estradas, de vias pavimentadas, mas sim de caminhos 

maus em terrenos acidentados, onde transitavam apenas cavalos e sobretudo muares, transportando mer-

cadorias. Estradas carroçáveis não as havia. Os principais agentes deste tráfego, eram os almocreves que 

circulavam por veredas e passagens difíceis com as suas bestas muares carregadas, cruzando a serra, pelo 

menos mensalmente. (MAGALHÃES, 2018, p. 160) 

Para além do desconforto provocado pelas estradas impraticáveis, dificuldade na transposição das linhas de 

água, relevo acidentado, exposição ao sol intenso ou ao frio e chuva, a almocrevaria não era também uma 

profissão isenta de perigos. O mais comum, para atravessar a serra algarvia e penetrar na peneplanície alen-

tejana, eram os almocreves circularem em caravanas, protegendo-se em conjunto dos salteadores de estra-

das. Na serra, especialmente, escondiam-se malfeitores e bandoleiros que assaltavam os passantes. Muitos 

dos assaltos eram perpetrados por homens ao serviço de proprietários das terras por onde passavam. 

E que bens e produtos transportavam? No Algarve, os almocreves percorriam o interior para trocar o pei-

xe da costa e outros géneros de primeira necessidade, por cereais e outros produtos importantes para as 

povoações do litoral, como vinho, vinagre, vegetais e frutos de maior produção. 

Cal, areia, barro, pedra, madeira, figos e passas, uvas, amêndoas, trigo, centeio e cevada eram, no séc. XVII, 

na zona de Loulé, cargas comuns nos fretes dos almocreves como ficamos a saber a partir do Livro do Regis-

to do Tabelamento dos ofícios e serviços onde se taxavam actividades e produtos de vários ofícios, entre eles 

os fretes dos almocreves taxados consoante a distância a percorrer e a natureza da carga. (MAGALHÃES E 

SABOIA, 2004, p. 276) No séc. XIX sabemos que transportavam amêndoas, figos, sal, peixe-seco, ceiras de 

palma, obras de esparto e outros bens de manufatura artesanal. (MESQUITA, 2005, p. 30) 

Para o almocreve a fronteira, concelhia ou nacional, não era barreira. Conhecem-se casos de “homens vo-

lantes” que vinham de Castela (condados de Ayamonte e Niebla) ao Algarve vender por miúdo fazendas, 

vidros, especiarias. Traficavam em azeite, mel, cera e peles de cabra. (MAGALHÃES, 1993, p. 266) 
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Mas além dos produtos que trocavam ou vendiam, os almocreves eram portadores de notícias e de cor-

respondência. “Nesta terra em a Aldea das Estalages chegão todos os dias com grande frequência muitos almocreves, 

que andão no caminho de Lisboa, e para o Alentejo, e para todas as partes do Algarve, destes se serve qualquer pessoa 

para saber notícias de todas as partes, que levão cartas, e trazem, e por elles se provem cada qual de todo o preciso, e 

necessário para o governo do mesmo, e de cartas para o Algarve, Lisboa, ou Alentejo e para outra qualquer parte do Rei-

no.” Escreve em 1758 o cura do Machial (Ameixial). (Idem: p. 275)  

A profissão, com estas características (uso de carroças e bestas para transporte de mercadorias) mante-

ve-se durante o séc. XX. Em 1933 J. Leite de Vasconcelos escrevia que havia muita gente a viver por 

almocrevaria, sendo o gado utilizado sobretudo o muar. Enquanto os camiões foram escassos ou inexis-

tentes, o transporte de mercadorias continuou a ser feito por almocreves, também conhecidos na gíria 

popular por carreiros. No geral, os itinerários eram bastante eficazes e regulares (com percursos e ho-

rários definidos) não deixando qualquer lugarejo, fazenda ou monte sem uma visita mensal, sobretudo 

de Março a Outubro.  

Glória Marreiros no seu livro “Um Algarve Outro” regista excerto da história de vida de Joaquim da 

Silva Poucochinho, 77 anos, filho e neto de almocreves (Portela de Vento, Monchique): “Quase toda a vida 

fui almocreve, até poder… mas era uma vida muito ruim. Atrás das bestas ou em cima delas, não havia noite nem dia, 

nem horário de trabalho, nem sol nem lua. (…) Carregava-se de tudo no lombo das bestas: caixas de castanho umas lisas 

outras mais trabalhadas que se chamam arcas da roupa, carvão para as fábricas do peixe e barris de aguardente daque-

les chatinhos, as cartolas, para assentarem dum lado e doutro das bestas de aparelho: muares e burros, que os cavalos 

eram para uso dos patrões e para levar o senhor doutor a ver os doentes. Era um serviço desgraçado. Passava tempos e 

tempos sem chegar à fala com os meus filhos.” (MARREIROS, 1999, p. 265) 

Conhecem-se algumas especializações na venda ambulante ao longo do séc. XX: o vendedor de fruta e 

legumes; o vendedor de panos, fazendas e rendas; o vendedor de cal; ou o vendedor da louça de barro 

(cântaros, panelas, alguidares,…). Figura bastante conhecida e representada em estampas antigas era a 

do almocreve-azeiteiro que transportava, de aldeia em aldeia, o azeite para venda, em grandes bilhas so-

bre a cela do animal, o petróleo para as candeias, e por vezes o sabão rosa em barra. 

Porém, ao longo do séc. XX, o comércio ambulante foi-se transformando. De ano para ano, o almocre-

ve viu diminuído o seu campo de acção. Primeiro, o comboio, depois, o automóvel, tiraram à profissão 

grande parte da sua utilidade. As bestas e carroça deram lugar à bicicleta, e mais tarde a veículos auto-

móveis. Mas nos lugares mais isolados, onde não existem mercearias nem pequenos supermercados, 

especialmente na Serra, foi mantendo a sua relevância, transportando da costa o peixe miúdo (sardinha, 

carapau ou cavala) conservado em sal, trocado pela carne da serra, toucinho, ovos, frutas, grão, feijão e 

outros produtos hortícolas ou até mesmo pequenos animais (galinhas, patos e coelhos). (PIRES, 2017) 

Actualmente, continua a ser ambulante essencialmente o comércio de pão e de peixe fresco nas aldeias 

e montes mais isolados. Alguns vendedores como o peixeiro, o padeiro (já nas suas carrinhas), um ou 

outro mariscador, o amola tesouras (ainda de bicicleta) continuam a percorrer o interior do Algarve 

seguindo rotas antiquíssimas. 

À chegada da carrinha ou da bicicle-

ta, que se faz geralmente anunciar 

pela buzina, reúnem-se os vizinhos, 

trocam-se notícias e novidades e, 

para além de se suprirem necessida-

des, sobretudo alimentares, atenua-

se o isolamento social de muitas das 

populações do interior. 
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Memórias e saberes 

Memórias da venda ambulante  
Estávamos no ano de 1973, em Conceição de Tavira e 

Fernando Gil Cardeira preparava-se para mais um dia de 

venda das suas mercadorias por lugares e aldeias da fre-

guesia de Cacela, rotina que se repetiu durante cerca de 

25 anos (desde o início da década de 60 até meados dos 

anos 80). 

A fotografia desta edição, de Vítor Gil Cardeira (filho de 

Fernando Gil Cardeira) retrata precisamente o início 

destas jornadas: (da esquerda para direita) o jovem Ví-

tor, o pai Fernando, a mãe Maria Rita Batista à frente, o 

afilhado (criança atrás) e a afilhada, todos à volta do ma-

cho a preparar a partida para mais um dia de vendas. 

“Começava com o meu pai a sair de casa de madrugada na 

sua mota (um Alpino a motor e pedais) e a dirigir-se para 

casa do seu pai, a três quilómetros, onde vivia, alegremente 

o macho. Aparelhava a carroça e voltava à Conceição. Aí, 

com a ajuda da esposa e, dos contrariados filhos, carregava 

a carroça.” (Vítor Cardeira) 

Ao macho estava atrelada a carroça com toda a merca-

doria: roupas (tecidos), outros artigos de retrosaria 

(linhas, botões, alfinetes e agulhas, colchetes…) e ainda 

mantas e cobertores, bonés e chapéus, meias de vidro e 

gravatas. Para os dias mais chuvosos ou ventosos, era utilizada uma estrutura em metal arredondada coberta por um 

oleado que servia para cobrir as mercadorias e o condutor. 

Vítor Cardeira recorda o macho como um animal “muito inteligente e estimado por todos nós. Teimoso, como todos os 

muares machos. Levava, para a viagem, um saco sob o focinho com favas e aveia para ir petiscando pelo caminho.” 

Comerciante de roupa e retrosarias com um estabelecimento comercial na Conceição de Tavira, Fernando Gil Car-

deira era também apicultor e alfaiate. Complementava os seus rendimentos com a venda ambulante uma vez por se-

mana, à 3ª feira, sempre com o mesmo itinerário: da Conceição de Tavira até à aldeia de Santa Rita, parando no ca-

minho pelos vários sítios com núcleos populacionais (Vendas Novas, Nora, Marcela, Sítio das Areias, Sítio do Limoei-

ro, entre outros). 

Nesse dia, Sr. Fernando Gil (como era conhecido) era aguardado com espectativa e entusiasmo pelos seus clientes. 

Maria Conceição Afonso recorda-se bem desses dias, ainda solteira, quando vivia com os pais no Sítio do Limoeiro e 

depois, mais tarde, já casada e a residir em Santa Rita. As pessoas esperavam-no na rua enquanto iam conversando 

com a vizinhança. Para além de se abastecerem, ficavam a par das novidades frequentemente trazidas pelo Sr. Fernan-

do. É recordado em Santa Rita como um homem culto e com ideias progressistas. 

“Os encontros sociais não se destinavam somente para as vendas mas, também, para conversar e discutir sobre as novidades, 

até para falar de política. O meu pai era um homem da oposição ao regime e aproveitava sempre para falar de democracia e 

de outras formas de governar que não em ditadura.” (Vítor Cardeira) 

Santa Rita, aldeia onde finalizava o seu itinerário, era ponto de paragem para almoçar, conversar e descansar, recar-

regando forças para o regresso a casa.  



Raquel Batista, costureira de Santa Rita, era cliente habitual do Sr. Fernando. Comprava-lhe frequentemente entre-

tela e forros para os trabalhos de costura, uma vez que as clientes traziam os seus tecidos. Conceição Afonso re-

corda que o enxoval de nascimento do filho mais velho (há mais de 50 anos) foi feito com artigos comprados ao Sr. 

Fernando. “Eu comprei a roupa para o enxoval do meu Eduardo a esse senhor. Nesse tempo não se vendia assim roupa 

feita e comprei-lhe a ele. Os lençóis que fiz com um bordado azul e tinha uma fitinha passada por dentro.” 

O Sr. Fernando facilitava a compra das suas mercadorias, vendendo a fiado. Ajudava desta forma os seus clientes a 

satisfazer as suas necessidades sem a obrigatoriedade de pagar a pronto. Foi a grande referência na venda de roupa 

para estas comunidades, uma vez que não havia lojas nem outros comerciantes a vender este tipo de mercadorias. 

Para além de Fernando Gil Cardeira, outros vendedores ambulantes forneciam Santa Rita e os núcleos populacio-

nais envolventes com outro tipo de produtos, sobretudo peixe e marisco, uma vez que Santa Rita era uma aldeia 

com produção de leite, com padarias e com mercearias. 

Os vendedores mais antigos recordados eram conhecidos por Bonico Burro e Ti Macaco (desconhece-se quais se-

riam os verdadeiros nomes). Bonico Burro residia para os lados do Sítio da Marcela e ia a pé com a canastra aos 

ombros, vender porta a porta peixe que comprava aos pescadores na Fábrica, Cacela e Manta Rota. Já o Ti Macaco 

vivia na Fábrica, era mariscador e ia também a pé vender porta a porta. Conquilhas, ameijoas, berbigão, patinhas de 

burro,... e ia apregoando “Patinha de burro, patinha de burro!” Existem também recordações de grandes búzios que 

os vendedores de peixe usavam para chamar os clientes. 

Do Sítio das Areias vinha também a mãe do pescador Mestre João Andorinha com uma canastra às costas vender o 

peixe apanhado pelo seu filho. A sua nora, Maria Fernanda Horta, ajudava sempre que era necessário, principalmen-

te quando a quantidade pescada não justificava ser vendido na lota, indo vender em bicicleta e mais tarde já em bici-

cleta a motor.  

Havia ainda em Santa Rita um comprador de ferro-velho que andava porta-a-porta à procura de material. Raquel 

Batista recorda que era um senhor muito conversador e que apregoava “Compro tudo velho, guardas fiscais, guardas 

republicanos, tudo o que for velho eu compro”. 

Da serra, chegam-nos memórias de Pisa Barro (Nélia Pedro e Júlia Horta), onde os vendedores de peixe eram de-

signados de “marujos” e deslocavam-se de Monte Gordo ou de Castro Marim, inicialmente a pé com as canastras à 

cabeça e mais tarde em bicicleta. 

As deslocações a pé, em bicicleta a pedal ou em carroça foram gradualmente substituídas por motorizadas e mais 

tarde por carros e carrinhas. 

A partir dos anos 70 e 80 as memórias da venda ambulante começam a estar mais associadas à utilização de trans-

portes com motor. Na Ribeira da Gafa, Pisa Barro e Cacela Velha recordam-se os vendedores de peixe, mas tam-

bém de mercearias e pão. 

Esta fotografia da entrada de Cacela Velha de 1972 (autor desco-

nhecido) regista à direita venda ambulante de pão pelo Sr. Josué. 

Poderia pensar-se que a venda ambulante teria o seu fim com a 

melhoria das estradas, a generalização dos transportes particulares 

e com a abertura de espaços comerciais cada vez maiores e com 

mais oferta, e de facto foi o que aconteceu em núcleos populacio-

nais mais pequenos como Ribeira da Gafa, Pisa Barro ou Cacela 

Velha. No entanto, em Santa Rita uma nova geração de vendedo-

res ambulantes foi surgindo nas últimas duas décadas continuando 

a fornecer esta aldeia e sítios vizinhos com regularidade, nomeada-

mente a venda de pão, peixe (2 fornecedores) e marisco (sobretudo conquilhas). 

Também o amolador continua a aparecer de tempos a tempos, acompanhado da sua melodia. Não se sabe de onde 

vem nem para onde vai. Mas dizem os antigos que anuncia chuva.  
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Receita 
 

Almendrados de Tavira, receita de Suzel Bento 

Ingredientes:  

 250g de amêndoas passadas (metade com pele e metade 

peladas) 

 250 de açúcar 

 2 claras  

 2 colheres de sopa de farinha 

 Canela q.b.  

 Amêndoas peladas para decorar os almendrados 

 

 

 

Preparação: 

 

 

 

1. Batem-se as claras com o açúcar. 

2. Junta-se a farinha e a canela.  

3. Por fim, juntam-se as amêndoa passadas.  

4.     Num tabuleiro forrado com papel vege-

tal dispõem-se com uma colher de sopa pe-

quenos bolos com uma amêndoa pelada por 

cima. 

          5.  Vai ao forno e depois de cozidos estão 

prontos a comer. 

Bom apetite!  
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Passatempos 

Descubra as diferenças! São 7. 

Provérbios 

São 3 os provérbios que se escondem nestas figuras. Consegue descobri-los? 

Da muita neve se queixa o almocreve 

Almocreve cavaleiro não ganha dinheiro 

Enquanto o burro bebe, bebe também 

o almocreve 

Soluções: 



FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António / Divisão de Cultura e Pa-

trimónio Histórico 
 

Coordenação: Centro de Investigação e 

Informação do Património de Cacela 

Colaboração: Ana Maria Afonso, Frede-

rico Neves Pedro, Júlia Horta, Maria Con-

ceição Afonso, Maria Raquel Batista, Maria 

Rita Baptista, Nélia Pedro, Suzel Bento, 

Vítor Cardeira. 
 

Contactos: 

Tel: 281 952600  

Email: ciipcacela@gmail.com 

Facebook: CIIP CACELA 

PREGÃO DO ALMOCREVE 

 

Os Almocreves, cantavam alegres, pelas aldeias 

Lavravam a terra, subiam à serra, p'ra ver as colmeias 

Tratavam do gado, ceifavam no prado, o feno e a palha 

Bebiam nas fontes, iam aos montes, vender a tralha. 

 

Mel, águamel, piões e cordel, fisgas e loisas 

Cantaros panelas, alguidares tijelas e outras coisas 

Vestiam calça estreita, colete ou jaqueta, camisa riscada 

Lenço de caixoné, usavam boné e a bota untada. 

 

Lá de vez em quando, faziam contrabando, com sacrifício 

A história descreve, que o Almocreve, tinha sete oficíos 

Com chuva e vento, carroça, jomento, cascavel e esquila 

Samarra, safões, faziam pregões, ao chegar à vila. 

 

Cal branca, a vender se canta, quem quer cal 

Orégãos e cardos, cilarcas e espargos, poejos do vale 

Quem tem ferro velho, peles de coelho, raposa ou de lebre 

Pregão em cantiga, assim era a vida, do Almocreve. 
 

Autor: Martinho Marques  

 

O CIIPC  informa que reabriu as suas portas, retomando o horá-

rio normal, a partir de 15 de Março, no contexto das anunciadas 

medidas de desconfinamento. 

 

 

MAIOS NA ALDEIA DE SANTA RITA 

 

Se a evolução da pandemia o permitir, acreditamos que nos pri-

meiros dias de Maio, os Maios possam sair à rua, para assinalar a 

Primavera. 

As quadras do Concurso de Quadras que realizámos no ano pas-

sado darão mote para as cenas a criar. 

Contamos com a colaboração dos habitantes da aldeia, respeitan-

do as normas de segurança aplicadas para a COVID-19. Agenda-

remos momentos para trabalho conjunto.  

 

Adivinhas 

Qual é a coisa,  

Qual é ela, 

Que foi feita para andar 

Mas não anda? 

 

Qual é a coisa 

Que sobe e desce outeiro 

E está sempre no mesmo sítio? 

 

Duas senhoras iguais,  

Que não anda uma 

Sem andar a outra. 

 

Vou por aqui abaixo, 

Em busca de vossemecê, 

Nas costas levo que busco 

E dentro quem me fez. 

 

Soluções 

Estrada; Estrada/caminho; Rodas da carro-

ça; Carta 


