
Ciclo Passos Contados recomeça em Junho 
A 14ª edição do ciclo “Passos Contados”, passeios pedestres de interpretação 

da paisagem em Cacela e Vila Real de Santo António prevista para o ano 2020 

ficou por realizar na sequência da pandemia COVID 19, pelo que se pretende 

recuperar este ano as temáticas que estavam programadas, embora com algu-

mas adaptações pelo facto do calendário da realização dos passeios ter encur-

tado e pelas restrições impostas na sequência desta pandemia.  

O programa conta assim com seis passeios temáticos que propõem novas 

experiências de interpretação e descodificação das paisagens culturais, seus 

valores naturais e elementos patrimoniais. A partir das conversas com os ori-

entadores dos percursos, enquanto se observa a paisagem, propõe-se conhe-

cer melhor e de forma mais estimulante o nosso património.  

No primeiro passeio, Pelas margens da Ria For-

mosa. À procura dos animais da maré baixa é 

o tema proposto para Junho, com orientação das bió-

logas Paula Moura e Ana Moura.  

No mês de Julho, o passeio será nocturno, dedicado 

aos astros e constelações com o astrónomo Ricar-

do Freitas; no final de Agosto faremos um passeio 

pelas salinas conversando com o produtor de sal Jor-

ge Filipe Raiado e com os salineiros sobre a safra do 

sal, que terminará com uma degustação. O passeio 

de Setembro, orientado pela engenheira Ana Arsénio, 

o agricultor João Sol e o arquitecto José Carlos Bar-

ros, debruça-se sobre o pomar tradicional de se-

queiro: o figo, a amêndoa e a alfarroba no bar-

rocal algarvio. Em Outubro, faremos um passeio 

sobre o ciclo do medronho: do fruto à aguar-

dente, sob a orientação dos engenheiros Ana Arsé-

nio e David Santo e com a participação especial de 

elementos da população local conhecedores desta 

temática. Para encerrar este ciclo, o arquitecto e po-

eta José Carlos Barros guiar-nos-á pela poesia e 

prosa do lugares de Cacela, já no mês de Novem-

bro.  

Junte-se a nós e participe nos Passos Contados! 
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SANTA RITA 

Nota de edição: 

 

O Tomilho está de volta com a 

divulgação do programa do Ciclo 

Passos Contados para este ano. 

Na rúbrica Aconteceu fazemos 

menção à inauguração da exposi-

ção Oh meu Algarve; ao lança-

mento do jogo on-line sobre os 

usos da água no âmbito do pro-

jecto “À Descoberta das 4 cida-

des”; à rúbrica no Facebook 

“Património Apanhado na Rede”; e 

à oferta educativa para público 

escolar. 

A página do Artesão é dedicada a 

José Valente, da Ribeira da Gafa, 

conhecedor profundo das artes 

da cestaria e empreita. 

O defumador é o Objecto com 

História que escolhemos nesta 

edição. 

Comemoramos 20 anos dedica-

dos à arqueologia em Cacela 

com o balanço do trabalho reali-

zado. 

O culto à Nossa Senhora e a 

Santa Rita e as tradições ligadas à 

maternidade são os temas de-

senvolvidos na rúbrica Memórias 

e Saberes. Publica-se também um 

poema de Suzel Bento e a recei-

ta de caldo de farinha torrado. 

Terminamos com a agenda cul-

tural para Maio e Junho. 

Boas leituras e até Julho!  
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Inaugurou a exposição “OH MEU ALGARVE”   
 No passado dia 8 de Maio a exposição “Oh meu Algarve” sobre o Pomar Tra-

dicional de Sequeiro, coordenada pela artista Joana Rocha (a partir da ACASO, 

Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão) foi inaugurada no Museu do 

Traje de São Brás de Alportel. 

A instalação artística resulta do trabalho conjunto das entidades parceiras que 

se associaram à Acaso: o Museu do Traje de São Brás de Alportel, a União de 

Freguesias de Faro, o Projecto Lado a Lado em Tavira e o CIIP Cacela/

CMVRSA em Santa Rita, que mobilizaram as dezenas de senhoras que, com a 

orientação da artista, deram corpo às peças expostas. Também se associaram 

ao projecto escolas de Olhão e Vila Nova de Cacela. 

No CIIP Cacela, contámos com a colaboração activa de cerca de uma dezena 

de senhoras da comunidade de Santa Rita e Manta Rota que, desde Outubro de 

2020, se foram, ora juntando no CIIPC, ora trabalhando em suas casas, confor-

me as regras impostas pela pandemia. 

No final do Verão prevemos receber esta exposição no CIIPC, em Santa Rita,  

e a partir dela, desencadear dinâmicas com vista à valorização do Pomar Tradi-

cional de Sequeiro: conversas, percursos interpretativos, acções de formação e 

actividades educativas. 

Aconteceu… 

Quiz "Usos da água, ontem e hoje” 
Um jogo para descobrir e reflectir sobre os usos da água no passado 

e no presente 

"Usos da água, ontem e hoje" é o nome do quiz on-line, que foi apresentado 

ao público no dia 11 de Março, no âmbito das comemorações das 4 cidades. 

O jogo aparece no final da acção educativa “Às voltas com a água. À desco-

berta dos patrimónios da água nas 4 cidades” dinamizada no âmbito do pro-

jecto “À Descoberta das 4 cidades” e contou com a coordenação do CIIPC/

CMVSA ao nível dos conteúdos e do município do Fundão, na programação 

da aplicação informática.  

Nos 4 municípios participam, nesta acção educativa, 8 turmas do 1º ciclo num 

universo de cerca de 120 alunos que, ao longo dos últimos 3 anos, fizeram 

uma viagem à descoberta dos patrimónios ligados à água. De todo este per-

curso resultaram conhecimentos que dão agora corpo a um jogo que preten-

de consolidar aprendizagens de forma lúdica.  

As ilustrações do jogo resultam do “Concurso de desenho usos da água”, lan-

çado em 2019, que desafiou as crianças a fazer desenhos que representassem 

elementos do património hidráulico, usos antigos da água, ciclo da água, pro-

blemas actuais ligados à água (desperdício, poluição) e propostas de usos sus-

tentáveis deste recurso.  

Um jogo cheio de desafios para não esquecermos os usos antigos da água e 

para darmos valor a este bem indispensável à vida.  

Disponível em: http://p4cidades.pt/  
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A aldeia de Santa Rita está mais florida 

Património apanhado na rede 

Em tempos de confinamento e na impossibilidade de realizar activi-

dades com os nossos públicos, o CIIPC criou no início de Março 

uma rúbrica diária no facebook intitulada “Património apanhado na 

rede” que tem vindo dar a conhecer elementos do património de 

Cacela, nomeadamente, sítios arqueológicos e patrimoniais; objec-

tos arqueológicos e etnográficos; manifestações do património 

imaterial; tradições orais; fotografias antigas; e património natural.  

Com o progressivo desconfinamento e a reabertura do CIIPC, as 

publicações são feitas 3 vezes por semana, sempre associadas a 

uma temática: Cacela Velha, Santa Rita, Quinta de Cima,  pesca, 

água, olaria, eiras, entre muitas outras que irão surgir. Em Julho e 

Agosto faremos uma pausa retomando a rúbrica em Setembro. 

Siga-nos e faça no nosso património. (facebook: CIIP CACELA) 

Durante o mês de Março um grupo de pessoas da 

aldeia de Santa Rita juntou-se com o intuito de 

embelezar a aldeia para receber a Primavera. A 

partir de garrafas de plástico, foram feitas flores de 

várias cores,  colocadas em ramos ao longo da es-

trada principal, acompanhados  de versos alusivos 

a esta  estação do ano. Parabéns pela iniciativa.  

A aldeia ficou mais colorida! 

Oferta educativa 
Com a reabertura das escolas e do CIIPC voltámos a poder realizar trabalho 

educativo em contexto escolar. Em Abril desenvolvemos uma actividade sobre 

brinquedos antigos com os alunos do 4ºano da Escola EB1 Manuel Cabanas, de 

Vila Nova de Cacela. 

À volta de uma conversa sobre como se brincava antigamente e de uma refle-

xão sobre as mudanças na forma de brincar e dos brinquedos, damos a conhe-

cer às crianças os brinquedos que existiam no tempo dos seus avós e os materi-

ais que se usavam para os fazer. 

Que brinquedos se podem construir com canas e outros materiais naturais, la-

tas de conserva, rolhas de cortiça, grão, bugalhos, bolotas, retalhos de tecidos e 

meias velhas? 

Esta questão é o mote para um segundo momento da actividade  em que desafi-

amos os alunos a construírem alguns brinquedos a partir destes materiais. Os 

resultados são, como sempre, maravilhosos!  
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Página do Artesão 

José Valente, cestaria e empreita em palma 

Nota biográfica: 

 
José Valente, nasceu em 1947, na Ribeira da Gafa, Freguesia 

de Vila Nova de Cacela, Concelho de Vila Real de Santo Antó-
nio. Com cerca de 17 anos foi viver para Alta Mora e iniciou a 

aprendizagem de cestos em cana com antigos artesãos. Aproxi-

madamente há 20 anos a família regressou à Ribeira da Gafa. Aí, 

no monte onde habitam, nas proximidades de uma ribeira onde 

a cana abunda e com a palmeira anã crescendo nos campos em 

volta, José Valente continua a dedicar-se à cestaria em cana, mas 

também à empreita com palma, que já a sua mãe fazia, e a tecer 

esteiras em junco. Ao mesmo tempo cuida da horta da família. 

Sobre a técnica da cestaria 
 

A cestaria em cana (Arundo donax L.) é no 

Algarve uma das actividades mais caracte-

rísticas das zonas ribeirinhas do Vale do 

Guadiana, onde crescem abundantes cana-

viais. Nesta técnica, o entrelaçar da cana 

permite fazer os mais variados cestos, ins-

trumentos de trabalho, essenciais nas tare-

fas agrícolas e para o armazenamento e 

transporte de produtos. A cestaria é em 

geral um trabalho masculino. A cana dá to-

do o ano, mas apanha-se mais no Inverno, 

normalmente em Janeiro. Depois de corta 

com uma faca ou podão, é limpa e logo ra-

chada em ripas. Sentado num pequeno ban-

co o cesteiro começa a dar forma ao cesto 

entrelaçando as ripas da cana. Ao longo do 

processo, faz uso de ferramentas muito 

rudimentares: lona ou pedaço de pele para 

cobrir a perna quando se ripa a cana, faca, 

canivete, tesouras,…  

Contacto: CIIPC - Santa Rita 

281 952600 

Algumas peças 
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Defumador 

DESCRIÇÃO DO OBJECTO: 

Peça produzida em roda de oleiro com vidrado em tons casta-

nhos e esverdeados. Apresenta dois receptáculos, o superior 

de abertura circular, com pega horizontal, onde são colocadas 

as ervas aromáticas para queimar e o inferior de forma triangu-

lar onde são depositadas as cinzas das ervas queimadas. Con-

serva uma tampa cónica com perfurações (de onde saí o fumo 

aromático) com uma pega central em botão. A peça tem 15 cm 

de altura e 7cm de base. 

FUNÇÃO E DADOS HISTÓRICOS DO OBJECTO: 

O defumador em barro pertence a Maria José Gil, residente em Santa Rita, e é herdado da sua avó 

Maria Gil.  

A peça, com mais de 100 anos, foi produzida na Olaria Rosa em Santa Rita. Foi recolhida pelo CIIPC 

em 2016 no âmbito da exposição “Olaria em Santa Rita. Objectos, usos e memórias” quando pro-

curámos saber, entre os habitantes da aldeia, se ainda conservavam peças em barro das antigas olarias 

de Santa Rita. 

Segundo Maria José Gil, o defumador “Servia para perfumar as casas e para dar cheiro à roupa dos bebés 

que no Inverno demorava a secar. Colocavam-se as brasas no receptáculo superior com alecrim ou alfazema e 

um pouco de açúcar, tapava-se com a tampa e esperava-se que saísse o fumo pelos orifícios da tampa. As 

cinzas caíam para o receptáculo de baixo.” 

Conhecem-se outros usos antigos para os defumadores, ligados à higienização das casas e à sua pro-

tecção contra os mau-olhados. Os defumadores podiam também ser utilizados para proteger as noivas 

antes do casamento, com os seguintes ingredientes: arruda, louro, erva tom, poejo, café e açúcar. A 

defumação fazia-se “ (…) estando a mulher já vestida e pronta para sair, em divisão interior, de modo que 

nas casas da frente, onde geralmente aguardavam vizinhos e parentes, não chegasse o odor.” (ARAÚJO, M. 

Benedita, “Superstições Populares Portuguesas”, Lisboa, 1997, p. 40) 

 

Outros defumadores em Santa Rita 

Em pesquisas realizadas identificámos, na colecção etnográfica do Museu Nacional 

de Arqueologia, um defumador proveniente de Santa Rita, com datação cronológica 

para os séculos XIX e XX. É interessante verificar como defumadores do mesmo 

local de produção apresentam características formais distintas. No exemplar con-

servado no Museu Nacional de Arqueologia a semelhança com o defumador de Ma-

ria José, reside apenas na pega horizontal na zona do corpo. Permanece a questão: 

serão ambas peças da mesma olaria de Santa Rita?  
 

Objecto com História 
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Arqueologia e História   

20 anos de Arqueologia Medieval em Cacela 

O que se fez? O que se faz? 
Há precisamente vinte anos atrás, no dia 14 de Maio iniciava-se a segunda campanha arqueológica no sítio 

do “Poço Antigo” em Cacela Velha. A equipa contava com três dezenas de participantes sob a direcção de 

Cristina Tété Garcia, arqueóloga responsável. Os trabalhos de campo decorreram durante seis meses, ten-

do sido feita uma pausa no mês de Agosto.  

Como já referido em edições anteriores do Tomilho, nesta campanha arqueológica foi dada continuidade às 

descobertas anteriormente identificadas nas escavações arqueológicas de 1998, com o alargamento das 

áreas de escavação do bairro islâmico (1.ª metade do séc. XIII) e da necrópole cristã (Séc. XIV – XVI).  

 

 

 

 

 

 

Em Setembro de 2001 depois do trabalho de escavação no terreno, foi necessário proceder ao tratamento, 

limpeza e acondicionamento dos achados arqueológicos (esqueletos humanos, cerâmicas, materiais de 

construção, metais, conchas, ossos de animais, entre outros). Para esta tarefa o Município de Vila Real de 

Santo António colocou à disposição da equipa de arqueologia, as instalações da antiga escola primária de 

Santa Rita, actual Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC). A escola estava 

desactivada, pelo que foi necessário proceder à limpeza do espaço e dotar as instalações com os meios ne-

cessários ao tratamento dos materiais arqueológicos. Os técnicos acarinharam o espaço, reutilizaram me-

sas, cadeiras, armários. Respirava-se na altura a nova valência da escola: a arqueologia. Onde em tempos 

eram ministradas aulas de ensino primário, a escola assumia agora um papel decisivo no estudo e investiga-

ção do património arqueológico da freguesia de Vila Nova de Cacela. Durante três anos uma das salas da 

escola, atual sala de exposições do CIIPC foi o “laboratório” de arqueologia da colecção de materiais ar-

queológicos do município. Dada a importância da actividade arqueológica e da valorização dos seus acha-

dos, são iniciadas, no âmbito do Programa de Revitalização das Aldeias do Algarve, obras de restauro, con-

servação e ampliação do edifício. Após o termo do projecto de reconversão da Escola Primária de Santa 

Rita em Centro de Investigação e Informação do Patri-

mónio de Cacela, em Outubro 2005, a antiga escola 

abre portas, não só como espaço dedicado ao estudo 

arqueológico, mas também com valências na área da 

informação, usufruto e educação para o património. 
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Estudo dos materiais arqueológicos e divulgação de resultados 

Sendo a investigação arqueológica, um dos eixos de intervenção do CIIPC, uma das áreas da antiga esco-

la foi estruturada para esse fim. Essa área dispõe de uma sala própria para o tratamento, inventário, de-

senho, fotografia e catalogação de cerâmica arqueológica; de um depósito para o acondicionamento dos 

materiais arqueológicos recolhidos nas escavações realizadas no Núcleo Histórico de Cacela Velha ( Sí-

tio do Poço Antigo, Largo e interior da Fortaleza, Cemitério Antigo, Igreja, Quinta do Muro, Túmulo 

Megalítico de Santa Rita, entre outros); e uma área de lavagem própria para materiais arqueológicos. 

São várias as publicações sobre o estudo dos achados arqueológicos em revistas de arqueologia, comu-

nicações e posters apresentados em seminários, congressos e conferências promovidas pelo CIIPC no 

Centro de Informação da Casa do Pároco, em Cacela Velha. Os materiais arqueológicos têm sido tam-

bém fontes materiais para trabalhos finais de licenciatura, mestrado e doutoramento. Merece destaque a 

tese de doutoramento da arqueóloga Cristina Garcia intitulada “Cacela-a-Velha no contexto da activida-

de marítima e do povoamento rural do sudoeste peninsular nos séculos XII-XIV” defendida no dia 6 de 

Julho de 2015 na Universidade de Huelva. É um estudo de referência para o conhecimento da História 

de Cacela Velha e contou com a estreita colaboração do CIIPC no tratamento e estudo das colecções 

arqueológicas que estão na base da investigação desenvolvida. 

Exposições  

Em 2001 no âmbito do seminário “Sistemas de Interpretação do Património: revisão de experiências 

concretas” que decorreu no Centro Cultural António Aleixo em Vila Real de Santo António teve lugar 

a primeira exposição sobre arqueologia intitulada “Património Natural e Cultural em Cacela: Propostas 

e Intervenções”. O propósito desta exposição foi dar a conhecer os trabalhos e achados arqueológicos 

da segunda campanha de escavação no bairro islâmico do “Poço Antigo” em Cacela Velha. 
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Sete anos mais tar-

de, em 2008, a equi-

pa técnica do CIIPC 

em colaboração 

com Rocio Álvaro 

Sánchez (especialista 

em cerâmica islâmica) e a arquitecta municipal Ana Romão 

(responsável pelo projecto gráfico) empenham-se na concepção 

e dinamização da exposição “Cerâmicas Islâmicas de Cacela”. Foi 

também concebido o “Jornal da Exposição”, com conteúdos so-

bre as funcionalidades dos objectos cerâmicos expostos, com 

jogos didácticos para os mais novos e cinco deliciosas receitas 

sobre a gastronomia da época, receitas estas realizadas e degus-

tadas no “Workshop de cozinha árabe”, que aconteceu no Res-

taurante Casa Azul em Cacela Velha. Durante o tempo que este-

ve patente ao público no CIIPC a exposição acolheu várias crianças em período de férias de Verão. Foram 

vários os grupos de miúdos que visitaram a exposição, complementada com a actividade “Arqueólogo por 

um dia”, na caixa arqueológica que o CIIPC dinamiza com regularidade e onde os mais novos aprendem 

sobre o que é a arqueologia, e como se trabalha em contexto de escavação arqueológica.  

 

Em 2009 a  exposição “Cerâmicas Islâmicas de 

Cacela” foi adaptada a grandes painéis para ex-

terior (sem peças) e esteve patente no Cemité-

rio Antigo em Cacela Velha, integrada nas co-

memorações das Jornadas Europeias do Patri-

mónio.  

 

 

Oficinas  

Desde a abertura do CIIPC que a dinamização de oficinas para crianças e jovens tem sido contínua, com o 

propósito de dar a conhecer não só o passado arqueológico, mas também perceber em que consiste o tra-

balho do arqueólogo. Ao longo destes anos e para além da actividade de “Arqueólogo por um dia”, são or-

ganizadas oficinas regulares em torno dos materiais arqueológicos, mais concretamente, na temática das 

cerâmicas arqueológicas, como por exemplo: a “Oficina Experimental de Cerâmica Islâmica” (2006), com 

os alunos da escola EB2,3 de Vila Nova de Cacela, no âmbito das Jornadas Europeias do Património; a 

“Oficina de desenho de cerâmicas islâmicas” (2009), dinamizada para o período das férias de verão e a 

“Oficina de estampilhas árabes” (2016), que se traduziu numa aproximação à técnica de estampilhagem uti-

lizada na ornamentação das grandes talhas islâmicas do al-Andalus. Em Janeiro de 2019 teve lugar no CIIPC 

a oficina “Das peças Cerâmicas aos seus Usos” a partir das cerâmicas islâmicas de Cacela, integrada nas VI 

Jornadas de História do Baixo Guadiana.  



   

 

 

 

 

Conservação e restauro 

Os trabalhos de conservação e restauro da colecção de cerâmica islâmica de Cacela Velha assumem um 

papel importante e têm sido fundamentais para conhecer a variedade de peças fabricadas e utilizadas nas 

tarefas domésticas quotidianas pelos habitantes da comunidade islâmica de Cacela Velha há oito séculos 

atrás. O restauro das peças cerâmicas tem sido possível graças aos protocolos e parcerias estabelecidos 

com as seguintes entidades: o Campo Arqueológico de Mértola (Guilhermina Bento), o Museu Municipal 

de Faro (Maria José Brás) e o laboratório de Arqueologia da Universidade do Algarve (Cristina Dores).  

 

 

 

 

 

Manutenção e limpeza do sítio arqueológico do Poço Antigo 

O sítio arqueológico do Poço Antigo foi objecto de quatro campanhas arqueológicas (1998, 2001, 2018 e 

2019), que colocaram a descoberto o assentamento em alvenaria de casas com pátios de lajeado de pedra 

local, sistemas de canalização em pedra e muros de ruas. Estes achados arquitectónicos islâmicos estão 

protegidos com manta geotêxtil e areia lavada e a sua limpeza e manutenção é feita anualmente pela equi-

pa técnica do CIIPC e os colegas dos serviços gerais do município e da junta de freguesia de Vila Nova de 

Cacela.   

 

 

 

 

Trabalhos em curso 

Encontram-se em processo de tratamento e estudo no CIIPC e na Universidade do Algarve os materiais 

arqueológicos das campanhas de escavação de 2018 e 2019 com as seguintes tarefas: 

- Estudo dos esqueletos da Necrópole Cristã; 

- Estudo das faunas (ossos de animais) e malacologia (conchas); 

- Estudo das cerâmicas (inventário, descrição, desenho e fotografia). 
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Memórias e saberes 
 

O CULTO DE NOSSA SENHORA E DE SANTA RITA  

A partir dos painéis de azulejos nas ruas da aldeia 

 

Maio é um mês especial, os campos cobrem-se de flores e nos primeiros dias mantêm-se vivas tradições 

ligadas à Primavera. É também no 1º Domingo que se assinala o dia da mãe e o mês é por inteiro consagra-

do à Virgem Maria. Mais para a frente, a 22 de Maio, comemora-se o dia de Santa Rita, padroeira da nossa 

aldeia. 
 

As raízes do culto mariano remontam ao Mediterrâneo Antigo e ligam-se aos cultos da Deusa-Mãe, da Ter-

ra-Mãe (a criadora ou conceptora) e a um conjunto de crenças religiosas (com diferentes expressões con-

forme os tempos e as geografias), de matriz matriarcal, que acabam por encontrar um novo suporte na 

Nossa Senhora do Catolicismo. A Virgem Maria herda as valências fertilizantes das antigas divindades da 

Primavera (que permanecem vivas nas tradições com que se comemoram ainda os primeiros dias de Maio: 

a Maia de branco adornada com flores, os piqueniques colectivos, as giestas à porta das casas,…) e as suas 

facetas locais dão origem a uma infinidade de entidades, ditas marianas, ligadas à maternidade, à gestação 

humana, à fertilidade dos campos. Quer o culto popular de Maria, quer a aparição de Santas em grutas, fon-

tes ou próximo de linhas de água (como acontece com a imagem de Santa Rita) remetem, de acordo com 

os antropólogos e sociólogos da religião, para arquétipos maternos, de fecundidade, fertilidade, crescimen-

to, morte e renascimento. 
 

Curioso que estas manifestações da religiosidade popular, com raízes tão profundas, encontrem expressão 

nos pequenos painéis de azulejo no exterior das habitações próximo da entrada, com clara intenção pro-

tectora do lar. Na aldeia de Santa Rita encontramos cerca de uma dúzia destes painéis. Uns evocam Nossa 

Senhora, nas suas diversas manifestações (N. Sra. da Conceição, N. Sra. da Encarnação, N. Sra. de Fátima, 

Senhora do Rocio ou o Sagrado Coração de Maria).  



P Á G I N A  1 1  

Outros, a maior parte, evocam a padroeira, a santa de devoração da aldeia: Santa Rita. Conta a lenda que 

a sua imagem terá aparecido, em tempos idos, na fonte, hoje chamada de antigo santuário de Santa Rita, 

tendo sido depois construída a ermida no centro da povoação. Em ambos os lugares, santuário e ermida, 

continua-se a prestar culto à Santa, a quem se apela nas causas impossíveis.  

Evoca-se nestes painéis, à entrada das casas, a Santa protectora da comunidade, Santa Rita, ou Nossa 

Senhora, figura consoladora e protectora, mãe de todos nós. Ambas intermediárias entre a terra e o 

céu, nas quais a população se revê, a quem apela e se fazem promessas em situação de vulnerabilidade 

individual ou colectiva e a quem se atribui poder em protecções, curas e propiciações.  
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Antigas tradições e crenças ligadas à gravidez, parto e pós-parto 
 

Durante a gravidez e o parto, os perigos inerentes a esta passagem, o receio da mor-
te (da mãe e da criança), a fragilidade da nova vida, as feiticeiras, as invejas, os mau-

olhados, justificaram uma multiplicidade de crenças, tradições e rituais que se manti-

veram vivos durante muito tempo. Inserem-se numa noção de sagrado que envolve 

todos os viventes e elementos que fazem parte do universo (humanos, plantas, ani-

mais, pedras, fogo, ar, água, astros). Acreditava-se que a vida da mãe e da criança es-

tava ligada à vida dos animais que lhe podem fazer bem ou mal; das plantas que curam 

ou protegem; das pedras a que a mãe recorre para ser fértil ou ter leite; aos astros 

que têm influência no seu destino; ao ar que dá vida ou o “ar ruim”; ao fogo que 

queima, mas que é também calor e luz; à água de onde se vem no ventre materno, e 

a que se volta cá fora para purificar, proteger e curar. (ver JOAQUIM, 1983, p. 20) 

Aqui se registam algumas destas tradições e crenças. 

GRAVIDEZ 

Tabus da prenhez 

Para que a hora fosse breve e a criança nascesse perfeita, a futura mãe respeitava os 

tabus que a prenhez lhe impunha: não trazer chave à cinta para que o filho não apresen-

tasse defeito físico, não ser madrinha de nenhuma criança para fugir à morte do feto ou 

do afilhado, não cheirar flor para evitar que aparecessem manchas no corpo do nascitu-

ro. (ARAÚJO, 1997, p. 49) 

Desejos 

“À mulher gravida deve dar-se quanto ela quiser ou lhe apetecer; não se lhe satisfazendo o 

desejo, pode desparir ou morrer. Se a criança nasce com a boca aberta, é porque não se satis-

fez algum desejo da mãe.” (GUIMARÃES, 2009) 

Para saber o sexo do bébé 

“Para se saber se uma mulher traz rapaz ou rapariga temos vários meios: Observa-se com que pé a mulher desce 

o primeiro degrau de uma escada: se for com o direito nasce rapaz; se for com o esquerdo nasce rapariga.” 

(Braga, 1882) (GUIMARÃES, 2009) 

“Quando uma mulher grávida deseja conhecer se o ser que traz no ventre é rapaz ou rapariga, deite ao lume 

uma espinha inteira de sardinha grande. Se esta torcer, é rapariga. Se se mantiver direita, será rapaz.” (Viana do 

Castelo, 1939) (GUIMARÃES, 2009) 

“A forma do corpo da mulher grávida é muito importante para a previsão do sexo da criança: se a barriga é em 

bico (empina) é rapaz, se crescer alargando as ancas é rapariga, se for rapaz mexe aos 3 meses, se for rapariga 

mexe aos 5 meses”. (JOAQUIM, 1983, p. 47) 
 

PARTO 

Normalmente, nas zonas rurais os partos eram realizados entre mulheres (vizinhas, co-

madres, parteira, quando havia alguma próxima) numa atmosfera tensa, mas ao mesmo 

tempo segura, pela presença daquelas que já tiveram filhos e sabem como as coisas se 

passam. As mulheres ajudam no parto propriamente dito, nas orações, na alimentação 

da mãe e no banho do bebé. 

Sendo o parto o momento de maior perigo para a mulher e para a criança (o nº de na-

dos-mortos e de mortes de parturientes era muito elevado) as mães precaviam-se an-

tes do parto, chamando uma benzedeira para que lhe “fechasse o corpo” às influências 

nefastas. Também se utilizavam amuletos como a pedra de ara ao pescoço ou uma foice 

debaixo da cama (para afugentar as bruxas), e se apelava a Nossa Senhora e santas pro-

tectoras dos partos como: Santa Ana, Nª Srª do Parto, Nª Sª do Bom Sucesso ou Bom 

Despacho, Nª Srª do Anjo, Nª Srª do Ó, Nª Srª do Alívio.  

Em caso de partos difíceis existiam práticas para facilitar: “Vai uma pessoa da família ao telhado de uma igre-

ja ou capela e volta uma telha e assim a deixa.” Virar as telhas equivale a virar/mudar aquilo que no corpo da 

mulher impede que o parto se desenrole normalmente. (JOAQUIM, 1983, p.72) 

Outras práticas propiciatórias envolvem tocar o sino na igreja: “Promovem o bom sucesso algumas badala-
das dadas num sino da paróquia pelo marido da parturiente.” (Ribeiro: 1927) (GUIMARÃES, 2009) 



PÓS-PARTO 

As secundinas e do cordão umbilical 

Depois de a mulher expulsar a criança, uma das grandes preocupações é livrar-se das páreas, das derradei-

ras ou das secundinas (o que fica no útero depois do parto, geralmente a placenta e membranas). Para as 

expulsar “a mulher deverá soprar no gargalo duma garrafa e dizer: 

“Em nome de Santa Margarida / Que não está prenha nem parida.” 

Depois do parto devem enterrar-se as secundinas para que não aconteça mal à mãe ou à criança. Na mai-

or parte das vezes a placenta era enterrada junto de uma árvore frutífera, acreditando-se ter poderes de 

fecundar a terra – relação de fecundidade vegetal. 

O cordão costumava ser queimado “porque se o deitarem fora podem fazer com ele feitiçarias” ou “se um 

animal o comer, a criança desaparecerá de casa e correrá o fado com a forma e a figura desse animal.” 

(JOAQUIM, 1983) 

 

PRIMEIROS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO 

Aleitação  
Viviam-se momentos de angústia até à descida do leite, pois acreditava-se que alguma bruxa podia ter se-

cado os peitos, sendo por vezes preciso benzer a criança se esta não queria pegar no leite. 

Até descer o leite o recém-nascido alimentava-se de água e mel ou de água e açúcar. Também se podia 

usar uma chupeta, uma “boneca” que era um paninho de linho com miolo de pão dentro, atada e mergu-

lhada a cabeça da boneca em leite com três fragmentos de casca de canela.  

O primeiro banho 

A água do primeiro banho, ao eliminar as impurezas do corpo do nascitu-

ro, tem importância no futuro da criança e também a protege do mau-

olhado, das bruxas e de todas as acções que lhe possam trazer malefícios. 

Era costume rezar para que a criança crescesse: 

“Auguinha a correr / E o menino a crescer.”  

Era também costume dar de beber a água do primeiro banho à criança 

dizendo: 

“Auguinha de cu lavado / Livra este menino do mau-olhado”  

Era conhecida a prática de colocar um cordão de ouro na água do banho 

para que a criança fosse feliz e amiga da riqueza.  

Cautelas em relação aos filhos 

As precauções na família começavam cedo. Era necessário que sacerdote ou benzedeira viesse sacramen-

tar o berço e rodeá-lo de relíquias e amuletos que se acreditavam proteger e livrar do mau-olhado (figa, 

signo-saimão, crescente lua). 

Quando a criança era ou é louvada pela sua beleza, acrescenta-se logo, para evitar invejas e mau-olhado: 

“Benza-te Deus” ou “Que linda criança, benza-a Deus”. 

Influências da lua nas crianças 

“Na primeira infância, também na meninice, os principais inimigos continuavam a ser as bruxas, logo seguidos em 

importância pelo efeito nefasto dos corpos celestes. A lua era vista como particularmente perigosa, principalmente 

se se tratasse de menino ou menina rosados e sadios.”  (ARAÚJO, 1997, p. 55) 

As faixas e os cueiros, por exemplo, não deviam ficar ao relento em noites de luar porque a criança podia 

ficar com a lua, sofrer ataques de Lua, mal de Lua, aluamento. Os sintomas eram: risos durante o sono, 

pele amarelecida, vómitos ou dejecções verdes. 

Para o evitar traziam uma meia-lua (de madeira de aroeira) como amuleto e faziam defumações com ale-

crim e aroeira.  

Mas o mais eficaz para evitar estas “doenças” infantis era a mãe encomendar a criança à Lua como madri-

nha. O que era frequente no país rural até há cerca de trinta anos.  

Utilizavam-se fórmulas como: “Lua nova, minha Madrinha, / Não me faças mal a mim, nem a gente minha!” 
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Memórias e saberes 

 

Maternidade, memórias de Santa Rita 

 

Memórias e saberes 

Legenda: 

Maria Teresa Brito (de luto) com as filhas Maria Teresa, Maria Josélia e Maria José e a cunhada Encarnação de Bri-

to (lenço na cabeça) com as filhas Helena, Gertrudes e Maria Almerinda(1946); Rita Batista com a filha Raquel

(1947); Maria Teresa Brito com a filha Valentinha (1959); Maria da Conceição Afonso com o filho Eduardo (1968); 

Raquel Batista com o filho Ricardo (1968);  Maria José Gil Regato com as filhas Maria João e Maria José (1969); 

Henriqueta Batista com a filha Elsa (1973); António e Alice Brito com os filhos Susana e Abílio (1976); António 

Afonso e Rogéria Pedro com os filhos Carlos e Cláudio (1982); e Susel Bento com os filhos Sílvia e Vitor(1984). 
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«... a Maternidade é, ainda hoje, um tema sagrado... e a mãe continua, no nosso inconsciente 

colectivo, a ser identificada com Maria, símbolo do indefectível amor-dedicação.» (Badinter, E. , 

O Amor Incerto, Lisboa: Relógio d´Água,1980) 

 

A propósito das comemorações do Dia da Mãe, realizadas no primeiro 

domingo do mês de Maio, homenageando a Virgem Maria, publicamos um 

conjunto de fotografias e memórias associadas às experiências de materni-

dade vividas na aldeia de Santa Rita. 

As fotografias, gentilmente cedidas por várias pessoas da aldeia, abarcam 

um período temporal de perto de 40 anos (entre 1946 e 1984) ilustrando 

mães e filhos de várias gerações que viveram em Santa Rita.   

Em termos médios, as mães que nasceram entre 1930 e 1970, tiveram o 

primeiro filho aos 20 anos, num total de 3 filhos (também número médio). 

A par do que se passa no resto do país, com as alterações sociais a que 

assistimos ao longo do Séc. XX, em particular, as mudanças do papel soci-

al da mulher (aumento da escolaridade, entrada no mercado de trabalho, entre outras), também em 

Santa Rita, as mães nascidas a partir da década de 70 iniciaram a sua maternidade mais tarde, em média 

aos 26 anos, e houve uma diminuição no número médio de filhos para 2 por casal. 

As memórias partilhadas neste artigo são referentes à maternidade vivida nos anos 50 e 60 por três 

mães residentes em Santa Rita.  

Depois do casamento, o passo natural de muitas mulheres era a maternidade. As gravidezes aconteciam 

a maior parte das vezes de forma natural, sem planeamento, e eram vividas também sem alterações 

significativas nas rotinas do quotidiano das futuras mães.  

Todas trabalharam até ao fim das primeiras gravidezes, no governo da casa ou a trabalhar para outros, 

realizando tarefas pesadas até aos últimos dias. “Eu ceifei até ao fim na gravidez da minha Z.”(RP), “Até ao 

fim andei a acartar com água que ia buscar ao poço. A partir dos 7 meses de gravidez comecei a acartar à ca-

beça, punha o cântaro na cabeça e lá ia. E fui até ao fim, até fui quando já se me tinham rebentado as 

águas.” (CA), “Rebentaram-me as águas e ainda fui ao poço lavar a roupa do bebé”. ( MG) 

O tempo de gestação tinha como referência, para esta geração, a última 

menstruação, mas para gerações anteriores sabe-se que as contagens da lua 

tinham bastante significado, veja-se o caso do depoimento desta mãe. “O meu 

moço nasceu com 8 meses e ela (a parteira) dizia que era porque tinha apanhado 

2 luas. Há sempre um mês que tem duas luas e as pessoas com experiência dizem 

que isso influencia. Ela lá sabia isso, diz que com duas luas num mês há mais influ-

ência. Viam essas coisas no “borda d’agua”. ” (CA, Santa Rita).  

As primeiras gravidezes das mães com quem o Tomilho conversou não tive-

ram qualquer acompanhamento médico e os partos foram realizados em casa 

com o apoio de uma parteira que, chegada à hora, era chamada para 

vir ajudar. Recordam-se algumas das parteiras da freguesia de Cacela 

Visitação, Rafaelo (1517) 

A parteira, Henry Bonnart (1678-1726) 
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marcantes para os partos na aldeia: Gracinda de Cacela, Encarnação Cabanita 

da Manta Rota, Maria Teresa de Santa Rita e Gracinda Grila do Beco, mãe do 

mestre Edolino Gonçalves. 

Estas senhoras assumiam todas as tarefas inerentes à preparação, parto e pós 

parto. As mães ou sogras prestavam uma pequena ajuda em algumas tarefas, 

como aquecer a água para o parto, tratar do cordão e da placenta enterrando

-os na terra, cozinhando nos primeiros dias ou ajudando nos cuidados diários 

com o bebé. 

Em troca do trabalho realizado pela parteira, o casal retribuía com o que po-

dia, em valores ou géneros alimentares. “Pagava-se com o que havia. Elas (as par-

teiras) não pediam nada.” (RP, Santa Rita) 

O parto era feito no quarto e as mães estavam deitadas ou sentadas entre dois assentos. Com a preciosa 

sabedoria da parteira, o parto acontecia de forma natural sem recurso a medicação em todo o processo.  

Os últimos partos das mães entrevistadas foram já realizados no hospital (Vila Real de Santo António, 

Tavira ou Faro) e tiveram acompanhamento médico, umas de início por problemas de saúde que surgi-

ram, outras mais já no final, na preparação para o parto. Apesar deste acompanhamento, nenhum dos 

partos realizados no hospital teve a presença do médico, tendo sido acompanhados por uma parteira ou 

enfermeira. 

Em qualquer dos casos, a experiência de parto em casa foi claramente valoriza-

da em relação à experiência em hospital, não só pela questão do conforto mas 

sobretudo pelo apoio prestado pelas parteiras a domicílio em todas as etapas 

tornando-se uma experiência com muito maior acompanhamento do que no 

hospital, onde se sentiram sós e sem apoio de alguém especializado.  

Dar de mamar é o primeiro grande desafio para todas as mães depois do parto. 

As que amamentaram, só deixaram de o fazer quando os filhos começaram a 

mostrar interesse pela comida dos pais. Até essa fase eram alimentados exclusi-

vamente com o leite materno. Em situações em que a mãe, por falta de leite, 

recorreu a outro tipo de leites, a introdução de alimentos sólidos começou 

mais cedo. 

São referidos como primeiras refeições pós leite, as papas e caldos de farinha torrado, os caldos com 

massas e as açordas, realizados com azeite, alho, água e pão ou massas. A esta dieta alimentar acrescia a 

fruta (cozida ou não) que a horta ou o pomar davam. 

Nos cuidados de saúde com os filhos, havia uma coexistência entre o tratamento médico e a utilização 

de mezinhas caseiras e rezas.    

Para situações mais complicadas, as mães levavam os seus filhos ao médico, enquanto para males mais 

comuns como o afito ou o quebranto, os filhos eram benzidos e tratados com mezinhas, onde a utiliza-

ção do unto ganhava destaque. “Unto é um bocado da banha do porco que guardávamos da matança do por-

co e usava-se para muitas mezinhas. Benzia o moço, esfregava unto ou azeite que era primeiro aquecido num 

candeeiro a petróleo, esfregava-se na barriga, borrifava-se com aguardente a barriga, tapava-se com papel de 

L'Enfant au sein (Maternité), 

Renoir (1886)  

Ilustração da obra de Rosslin 

representando um parto em 

1513. 



P Á G I N A  1 7  

estraza, depois atava-se com uma fralda e ficava até ao dia seguinte. Fazia-se 3 dias aquela benzedura e o moço 

ficava bem. Ainda não há poucos anos havia quem viesse aqui para fazer com a Marquita Zé que fazia is-

so.” (CA, Santa Rita) 

Para o mau-olhado e outros problemas como o mal do sol ou o nervo torcido, havia rezas próprias que 

eram eficientes, segundo as mães.  

“Para o quebranto dizia-se:  Jesus que é o Santo nome de Jesus, onde está o Santo nome de Jesus não entra mal 

nenhum. Eu te benzo, (nome da pessoa). Do olhado, se for da cabeça, da senhora da cabeça, se for dos braços, 

senhor de S. Marcos, se for das costas (…) se for no corpo, nosso senhor Jesus Cristo. A Santa Virgem Maria 

nem o bom nome de Jesus assim este olhado daqui tirado às ondas do mar seja lançado pois seu não oiço o galo 

nem a galinha cantar nem mãe de filho chamar, Nosso Senhor hei-de rezar em louvor de Virgem Maria, Padre 

Nosso e Ave Maria. E depois reza-se o pai-nosso e a ave-maria e volta-se outra vez. São 9 vezes.” (MG, Santa 

Rita) 

Estas mezinhas e rezas eram normalmente feitas por pessoas mais velhas e com maior experiência,  no-

meadamente as mães, sogras, parteiras ou outras vizinhas.  

O choro dos filhos na memória destas mães, estava associado aos males que apanhavam. Todas usavam 

chucha para os acalmar. “Quem não tinha chuchas usava um paninho, punha um pouco de marmelada lá den-

tro, e depois atavam e faziam uma bonequinha e davam ao bebé para chuchar. Acalmava com o doce. Eu nunca 

cheguei a fazer isso.” (MG, Santa Rita)  

Os cuidados com os filhos e a educação estavam sobretudo a cargo das mães que, 

durante o período de infância dos mesmos, não exerceram actividade profissional 

fora da esfera doméstica. O seu dia-a-dia era passado a cuidar dos filhos, a tratar 

das tarefas da casa e da horta. As mães e sogras ajudavam nas tarefas enquanto aos 

maridos cabia a função de trabalharem para ganharem dinheiro para o governo da 

família sendo o seu papel de educador muito diminuto. Cabia-lhes a eles  tratar do 

registo dos  filhos, participar na escolha dos padrinhos (familiares ou amigos) e 

apoiar numa ou noutra tarefa quando era necessário. Só depois dos filhos entrarem 

na escola ou mesmo já crescidos as mães voltaram a ter uma actividade profissio-

nal.  

Hoje, as mães que partilharam as suas memórias com o Tomilho, estão reformadas continuando a tratar 

da sua casa e a dar apoio aos seus filhos, já adultos, sempre com o seu amor incondicional de mãe. Agra-

decemos a todas a partilha dos seus testemunhos fotográficos e memórias.  

 

Mulher e filho, Trent 

Gudmunsen (1998)  

Mãe e filho, Pablo 

Picasso (1902) 

Mãe e filho, August 

Macke (1911) 

Embrace, Judy Drew 

(1951) 
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Receita 

 

Papas de farinha torrada 
Ingredientes: 

 Farinha de trigo 

 Leite (vaca, cabra, ovelha ou outro) 

 Casca de limão 

 Açúcar 

 Sal 

  Canela (opcional)  

 

Preparação: 

 Torra-se a farinha de trigo no forno e depois peneira-se. 

 Junta-se depois o leite, uma casca de limão e um pouco de açúcar e vai 

 ao lume, mexendo-se sempre. Junta-se uma pitada de sal. 

 Depois de ferver, continua-se a mexer até ir engrossando. 

 Verte-se o preparado para o prato e está pronto! 

 Não fazendo parte da receita tradicional, poderá, no entanto, polvilhar-se as papas com 

uma pitada de canela.  

Bom apetite! 

Memórias e saberes 

Papas ou caldo de farinha torrada fazem parte das memórias de infância de outros tempos, quando os 

recursos eram poucos e se passavam dificuldades para alimentar as famílias do campo. Estas papas à ba-

se de farinha eram um bom alimento para dar às crianças pois não só eram ricas em proteínas e de fácil 

digestão, como também eram feitas com alimentos simples que faziam parte da despensa de qualquer 

casa. 

Os caldos ou papas eram muitas vezes feitos logo pela manhã, em vez do café, pois saciavam a fome 

sendo ao mesmo tempo uma refeição saborosa. Nas casas mais modestas onde não havia açúcar, as pa-

pas eram mais simples, feitas com farinha de trigo, leite ou água e uma casca de limão. 

Podiam também ser consumidas depois da vinda da escola ou mesmo à noite, após um dia de trabalho 

no campo. 
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Vai acontecer... 
 

EXPOSIÇÕES 

“PROFISSÕES ANTIGAS DE CACELA” 

Centro de Investigação e Informação do Património 

de Cacela /CMVRSA 

Antiga Escola Primária de Santa Rita 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 

 

“CACELA VELHA A PRETO E BRANCO”  

Fotografias a concurso para o Calendário de 

2021 da ADRIP 

Até 30 Maio 

Centro de Investigação e Informação do Património 

de Cacela /CMVRSA 

Antiga Escola Primária de Santa Rita 
 

OFICINAS (Gratuitas mas sujeitas a inscrição prévia) 

Vamos colorir a Primavera com aguarelas naturais 

Orientação: Suzy Constantino 

CIIPC, Santa Rita 

Domingo, 30 Maio, 10h00 às 13h00 

Para público em geral (adultos e crianças) 
 

No reciclar é que está o ganho. Renovação 

criativa de peças de roupa usadas 

Orientação: Joana Rocha 

CIIPC, Santa Rita 

Sábado, 12 de Junho, 15h00 às 18h00 

Para público em geral (adultos e crianças) 
 

Oficinas inseridas no Projeto «BEZARANHA» / Operação “ALG-04-2114-FEDER-00009 Algarve 

– Programação Cultural em Rede” do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020. 

 

PASSOS CONTADOS—PASSEIOS PEDESTRES DE INTER-

PRETAÇÃO DA PAISAGEM (Gratuito mas sujeito a inscrição prévia) 

Pelas margens da Ria Formosa. À procura dos animais da  

maré baixa  

Com as biólogas Paula Moura e Ana Moura 

Domingo, 13 de Junho, das 9h30 às 12h30 

Ponto de encontro: Cacela Velha 
 

Percurso inserido no Projeto «BEZARANHA» / Operação “ALG-04-2114-FEDER-00009 Algarve 

– Programação Cultural em Rede” do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020. 

 

MERCADINHO DE VERÃO 

Cacela Velha, 26 de Junho, Sábado 

Das 17h às 22h30 

Mercado de Artesanato, produtos alimentares e velharias/artigos em 

2ªmão 

Provérbios e dizeres populares 

 Mulher panosa, criança formosa 

 A mulher prenha, só lhe vem doença e 

manha 

 Quem nega qualquer coisa a uma mu-

lher grávida nasce-lhe um terçol 

  Em coração de mãe, sempre cabe 

mais um 

 A mãe e o avental cobrem muito mal 

 A mão que balança o berço é a mão 

que governa o mundo 

 O menino e o escaravelho à sua mãe 

parecem de oiro 

 Azia na gravidez é porque o bebé vai 

nascer cabeludo 

 Muitas borbulhas na cara é menina, 

rosto com ar saudável é rapaz 

 Barrigas redondas e arrebitadas é me-

nina 

 Barrigas bicudas e descaídas é menino  


