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SANTA RITA 

NOTA DE EDIÇÃO: 

 

Setembro traz-nos de volta 

mais uma edição de “O Tomilho” 

que começa por dar destaque 

ao Pomar de Sequeiro  enquan-

to património a preservar. 

A rúbrica Aconteceu dá conta 

das actividades realizadas nos 

últimos 2 meses (passeios, ex-

posição, oficina e programa cul-

tural de Verão em Cacela Ve-

lha) e divulga o catálogo on-line 

das bibliotecas do Concelho de 

Vila Real de Santo António, in-

cluindo as publicações que se 

encontram no CIIPC. 

José Neto, fundador da Cerâmi-

ca da Mantarrota, é o artesão 

em destaque na Página do Arte-

são desta edição. 

As rúbricas Objecto com História, 

História de vida e Memórias e 

Saberes são dedicadas à cal e às 

suas gentes. 

A receita desta edição, carapaus 

fritos com arroz de tomate, é 

partilhada por Rosália Campos, 

natural de Rio Seco. 

Damos ainda a conhecer uma 

história do nosso património 

oral contada por Leonor Teixei-

ra, natural de Pisa Barros. 

Terminamos com a agenda cul-

tural para Setembro e Outubro. 

Dia 16 de Agosto ficou marcado pelo grande incêndio que deflagrou nos conce-

lhos de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Tavira e que destruiu aproxi-

madamente 6630 hectares dos quais: 1089 ha de floresta, 3142 ha de matos, 1732 

ha de pastagens e 619 ha de área agrícola*, esta última onde se incluem as árvo-

res associadas ao pomar de sequeiro: alfarrobei-

ras, amendoeiras, figueiras e  oliveiras. Para além 

da significativa perda de rendimentos para muitas 

famílias, fica a destruição da paisagem, da fauna e 

flora, e o aceleramento do decréscimo da área de 

pomar de sequeiro, tão importante do ponto de 

vista histórico, cultural e socioeconómico. 

Temos nas últimas décadas vindo a assistir a uma 

desvalorização deste Pomar, sobretudo nos últi-

mos anos com a sua substituição por culturas 

intensivas de espécies exóticas, como é o caso 

da pêra-abacate, e por estufas de produção in-

tensiva, nomeadamente de frutos vermelhos. 

Cientes deste progressivo desaparecimento e das consequências nefastas para a 

paisagem e população local, o CIIPC tem, ao longo do seu percurso, procurado 

alertar a comunidade para a importância e necessidade de preservação do Pomar 

Tradicional de Sequeiro, através de várias actividades de sensibilização (passeios, 

exposições, trabalho educativo). 

Em Setembro e Outubro voltamos a sensibilizar to-

dos os interessados para esta problemática desen-

volvendo 3 actividades: 

 Dia 17 de Setembro - recepção no exterior do CIIPC da exposição “Oh meu Algar-

ve”, dedicada ao Pomar Tradicional de Sequeiro que inclui trabalhos feitos por pesso-

as da comunidade de Santa Rita e Manta Rota; 

 Dia 18 de Setembro - Passeio O pomar tradicional de Sequeiro. O figo, a amêndoa e a 

alfarroba no barrocal algarvio, integrado no ciclo Passos Contados; 

 Dia 2 de Outubro - Visita – Jogo: O POMAR TRADICIONAL DE SEQUEIRO TRO-

CADO POR MIÚDOS, actividade sobre a importância da alfarrobeira, amendoeira, 

figueira e oliveira na paisagem e no tecido sócio-económico do Algarve. 

Para além destas actividades, incluímos na oferta educativa para o ano lectivo 

2021/2022 um projecto intitulado “O que a terra nos dá.” onde desenvolveremos 

as temáticas “Pomar tradicional de Sequeiro” e “Para que servem as plantas?”. 
 

*dados do Inventário Florestal Nacional 

O Pomar de Sequeiro, um património a preservar 
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A 28 de Agosto, o CIIP Cacela promoveu mais um passeio -  “Final de 

dia na safra do Sal” nas Salinas Salmarim com os produtores de sal Jor-

ge Raiado e Sandra Madeira que nos revelaram as diversas vertentes 

associadas à produção artesanal do sal: a sua importância histórica na 

conservação dos alimentos, os saberes-fazeres associados à manuten-

ção das salinas ao longo do ano e extracção do sal, flor de sal na épo-

ca estival e os valores naturais associados, especialmente as aves que 

aí se alimentam e nidificam, em plena Reserva do Sapal de Castro Ma-

rim e Vila Real de Santo António. 

Um passeio rico em experiências: caminhada pelos talhos, recolha da 

flor de sal e apanha do sal e, no final, degustação de tomate da época 

e lingueirão com sal e flor do sal. 

Um grande agradecimento à Salmarim pelo acolhimento e partilha de 

conhecimento e experiências. 

Um agradecimento especial também a Jéssica Faustino, aluna do curso 

de fotografia da escola ETIC Algarve, autora das fotos que aqui publi-

camos, pelo registo fotográfico que fez do percurso.  

ACONTECEU... 

OBSERVANDO AS ESTRELAS E AS CONSTELAÇÕES 

No passeio nocturno, integrado no ciclo Passos Contados, rea-

lizado dia 3 de Julho, o grupo de participantes partiu numa cami-

nhada à descoberta do céu sobre a aldeia de Santa Rita.   Foi 

uma viagem no tempo, guiada pelas estrelas e pelas histórias 

que nos contam. Observámos Marte e as mudanças na paisagem 

celeste de Verão, com os olhos desarmados ou com o auxílio 

de telescópio. O percurso foi orientado pelo engenheiro Ricar-

do Freitas, licenciado em Engenharia Física pela Universidade de 

Aveiro, sendo actualmente o responsável pela  área da astrono-

mia no Centro de Ciência Viva de Tavira. 

A SAFRA DO SAL 

CICLO PASSOS CONTADOS 
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EXPOSIÇÃO 

COR. Composição com pigmentos naturais das terras de Cacela 

No passado dia 23 de Julho, sexta-feira, inaugu-

rou-se a exposição “COR. Composição com 

pigmentos naturais das terras de Cacela” de 

Ricardo Baptista que estará patente no CIIPC 

até final do mês de Setembro.  

O autor da exposição apresenta uma recolha 

de terras do litoral e barrocal, demonstrando 

existir de uma grande diversidade de cores, 

texturas, porosidades, entre outras caracterís-

ticas, dos solos da região: arenosos, orgânicos, 

argilosos, áridos, … 

Um painel de cores deslumbrante que nos re-

corda a riqueza geológica e cromática das ter-

ras da nossa região. 

 

Oficina CAL E COR – Da geologia à arquitectura popular algarvia 

No dia 26 de Agosto, o CIIP Cacela / CMVRSA voltou a associar-se ao Ciência Viva no Verão, a convi-

te do Centro de Ciência Viva de Tavira, com a dinamização de uma oficina sobre cal e cor. A partir da 

exposição patente no CIIPC “COR. Composição com pigmentos naturais das terras de Cacela” e das 

heranças ligadas à produção da cal em Santa Rita, a oficina, orientada por Catarina Oliveira e Ricardo 

Batista, debruçou-se sobre o ciclo da cal (da pedra, ao forno e à casa) e os pigmentos naturais e sua 

utilização na ornamentação das fachadas e especialmente das platibandas com os seus motivos decora-

tivos. 

Partiu-se dos torrões de terra da zona para a criação de pigmentos que, misturados com cal, permiti-

ram a recriação de motivos decorativos das platibandas Algarvias. No final os 10 participantes voltaram 

a utilizar a cal e pigmentos para a criação e pintura colectiva de um motivo estrelar no exterior do edi-

fico da escola. 
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CLÁSSICA EM CACELA 

CONCERTOS D’ENCANTO 

A 10ª edição do ciclo Clássica em Cacela con-

tou com dois concertos: Trio de Flautas do 

Algarve na Igreja de Cacela Velha, no dia 4 

Agosto, e Recital de Piano com Vasco Dantas 

no Cemitério Antigo, no dia 9 Agosto, com 

uma excelente afluência de público. 

O Trio de Flautas do Algarve, constituído pe-

las flautistas algarvias Ana Figueiras, Filipa Oli-

veira e Teresa Matias, tem vindo a desenvol-

ver o seu percurso profissional na área da 

música antiga, tendo como focos principais o 

desenvolvimento da performance historica-

mente informada e a dinamização da flauta de 

bisel na região.  

O pianista Vasco Dantas, cabeça de cartaz 

desta edição, estreou-se em 2019 em reci-

tal a solo no Carnegie Hall em Nova Iorque 

e em 2017 na Grande Sala do Conservató-

rio Tchaikovksy de Moscovo com a Cham-

ber Orchestra Kremlin. A sua discografia 

inclui 4 álbuns: Promenade (2015), Golden 

Liszt (2016), Freitas Branco (2019) e Poetic 

Scenes (2020). Em Cacela Velha apresentou 

obras de Debussy, entre outros composito-

res, com o mar e a Ria Formosa como pa-

no de fundo. 

Na impossibilidade de organização das Noites 

d’Encanto, atendendo às restrições impostas 

pela COVID 19, a proposta para a continuação 

de uma programação cultural em Cacela Velha, 

valorizando a herança islâmica e as culturas me-

diterrânicas, passou pelos “Concertos d’Encan-

to”, um conjunto de 3 concerto com músicas 

do Mediterrâneo Oriental, Magreb e Europa 

Medieval, nos dias 16, 17 e 18 de Julho.  

Os concertos, com os grupos Iman Kandoussi, 

(músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe) 

Abu Tammam (músicas do Médio Oriente com 

giro sufi e dança tanora) e Axabeba (músicas da 

Europa Medieval), tiveram lugar no Largo da 

Fortaleza, pelas 21h00, todos com lotação esgo-

rada. 
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CINEMA NA RUA EM CACELA VELHA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL VICENTE CAMPINAS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓ-

NIO COM CATÁLOGO DISPONÍVEL ON-LINE 

 

A Biblioteca Municipal Vicente Campinas de Vila Real de Santo António passou a disponibilizar on-line, 

o seu catálogo em  http://bibliotecas.cm-vrsa.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx 

É agora possível a toda a comunidade pesquisar as obras existentes na Biblioteca Municipal, no acervo 

bibliográfico do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes e no acervo bibliográfico do Centro 

de Investigação e Informação do Património de Cacela. São agora mais de 55 000 títulos pesquisáveis via 

internet. 

O portal, para além de disponibilizar a visualização das últimas novidades, permite ainda interagir direc-

tamente com a sua biblioteca municipal, reservando obras de seu interesse, inscrevendo-se como utili-

zador ou enviando uma mensagem.  

Nesta plataforma pode 

ainda aceder às obras 

existentes em qualquer 

uma das sete bibliote-

cas escolares do con-

celho. 

 

Este Verão, o velho portão de ferro do antigo cemitério de Cacela Ve-

lha abriu-se novamente à noite para quem teve interesse em assistir a 

alguns dos melhores documentários da actualidade. Retomou-se desta 

forma a já antiga colaboração com o Cineclube de Faro, este ano no 

âmbito do Projecto Bezaranha - Programação Cultural em Rede. 

Durante três 6ª feiras foram projectados 3 belíssimos filmes que permi-

tiram aos espectadores viajar por comunidades distantes, conhecer os 

seus quotidianos, onde se privilegiam as relações com a paisagem, com 

os seus recursos e com as pessoas que aí vivem ou que surgem nas suas 

vidas. 

Dia 27 de Agosto – Honeyland - A Terra do Mel de Tamara Kotevska 

(2019) 

 Dia 3 Setembro – O Movimento das Coisas (cópia restaurada) de 

Manuela Serra (1985) 

Dia 10 de Setembro – Adam de Maryam Touzani (2019)  
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Contacto:   

https://www.facebook.com/ceramica.mantarrota 

PÁGINA DO ARTESÃO 

Cerâmica Mantarrôta,  

Artesão José Neto 
NOTA BIOGRÁFICA 

José Leonel Neves Neto nasceu em 1952 e é natural da Man-

ta Rota, onde reside e  trabalha. 

Desde sempre se dedicou à escultura em madeira nas suas 

horas vagas, mas profissionalmente formou-se e trabalhou 

nas áreas da electrónica e mais tarde informática, tendo cria-

do uma empresa nestes ramos de actividade. 

Em 1995 decide mudar de vida e cria o atelier Cerâmica da 

Mantarrôta, onde desenvolve trabalho como ceramista, recri-

ando as famosas chaminés algarvias em barro. 

Em 2000, transforma a venda dos seus pais, originalmente 

uma taberna e mercearia, numa loja de artesanato onde po-

demos encontrar as suas peças. 

Actualmente dedica-se também ao artesanato a partir de re-

sina. Tem clientes espalhados pelo mundo inteiro e em Por-

tugal  tem como cliente principal a Direcção Regional de Tu-

rismo do Algarve. 

SOBRE O SEU OFÍCIO 

O seu ofício de ceramista resulta de um 

trabalho prévio de registo e pesquisa 

das chaminés de toda a região, desde 

Sagres a Vila Real de Santo António. Ja-

cinto Palma Dias foi uma referência fun-

damental para si, enquanto ceramista 

preocupado em valorizar as origens e 

tradições da arquitectura popular. 

Começou por produzir o seu próprio 

barro com matéria prima do sítio da Fá-

brica e a caiar as suas chaminés.  

Com o tempo, optou por comprar bar-

ro e recorrer a tintas acrílicas. 

Hoje tem uma colecção de 75 modelos 

de chaminés, incluindo chaminés brancas 

(as originais) e as pintadas à mão, entre 

outros trabalhos (barcos, alcatruzes, 

polvos, pássaros, etc.) 
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CONJUNTO DE OBJECTOS PARA PRODUÇÃO DE VASSOURAS 

PARA CAIAR: MACETA, RIPADOR E MALHO 
 

CONTEXTO  
Como se sabe a palmeira anã (Chamaerops humilis) é uma planta 

comum no Algarve que se ofereceu ao longo dos séculos a múlti-

plos usos ligados ao acondicionamento e transporte de bens, tra-

balhos do campo ou arrumos e asseio da casa. Para além das mais 

conhecidas alcofas e capachos, também se faziam com as suas fo-

lhas, a palma, vassouras, daí a planta ser também popularmente 

conhecida como palmeira-das-vassouras. Uma das versões de me-

nor dimensão destas vassouras era a utilizada para caiar as casas 

de branco durante o tempo quente. 

 

DESCRIÇÃO E FUNÇÃO  
Era com estes instrumentos que as vassourinhas para caiar eram 

produzidos:  

Maceta de madeira, em forma quadrangular com cabo talhado 

numa das extremidades da peça. 

Ripador de madeira cravejado numa das extremidades, a mais 

larga, por fileiras de dentes em ferro pontiagudos. 

Malho de madeira pesada, em forma de cilindro, com um cabo 

talhado na própria peça numa das extremidades. 

Colhida a palma, depois de seca, as folhas eram separadas, molha-

das e batidas com a maceta de madeira para ficarem mais brandas. 

Depois, segurando o ripador pelo cabo, passavam-se um conjunto 

de cerca de 7 folhas pelos dentes de ferro, voltados para cima, 

para as separar, ficando cada vez mais finas e macias. As tirinhas já 

delgadinhas eram então reunidas, por vezes em torno de um 

tronco, e atadas com força com um cordel – baracinha ou tamissa 

– também feito de palma, bem enrolado, que acabava por ocultar 

o tronco. No final voltava-se a bater a vassoura com o malho para 

ficar mais macia e apta para caiar. 

 

DADOS HISTÓRICOS  
Este conjunto de objectos pertence a Rosália Campos (n. 1965), 

natural e residente no Rio Seco, Castro Marim. Foram feitos arte-

sanalmente pelo seu pai, já falecido, Damião Raposo, e eram utili-

zados pela família para a produção das vassouras para caiar. Rosá-

lia recorda-se de, quando era mais nova, passar noites inteiras a 

fazer estas vassouras, tão úteis na época. 

OBJECTO COM HISTÓRIA 
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António Brito 

O último mestre caleiro de Santa Rita * 

António Brito, natural de Santa Rita onde nasceu em 1948, é o último mestre caleiro da aldeia. Foi o res-

ponsável pela produção da cal nos tradicionais fornos de cal a Norte da aldeia, nos últimos tempos em 

que laboraram. Acompanhou as várias etapas do trabalho, desde a extracção da pedra calcária das pedrei-

ras, seu transporte até ao forno, enforna, cozedura, desenforna e venda.  

O seu pai, com quem aprendeu a arte, tinha fornos de cal em Santa Rita. Desde os 16 anos que começou 

a enfornar e depois, mais tarde, a cozer cal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Era um trabalho muito duro, cozer a cal, de dia e de noite. Primeiro 

iam-se buscar pedras calcárias. Faziam-se furos com pólvora. Depois 

extraíam-se as pedras com a picareta, a enxada, um marrão. Iam-se 

colhendo à mão e acartavam-se com a carroça para o forno e aí 

eram partidas com uma marreta. 

Havia uma arte e sabedoria antiga na disposição das pedras no forno. 

A lenha ficava no fundo até ao anel, e depois eram as pedras. Iam-se 

pondo no forno sempre à roda até lá a cima. As pedras miudinhas 

junto à parede e as grandes ao meio. Tapava-se depois com a pedra 

rainha que é o xisto.  

A lenha metia-se pela porta em baixo, jogava-se fogo que girava todo 

ao mesmo tempo e cozia o forno por inteiro.  

Antigamente era com silvas, mato, estevas, tojos… Depois começou-

se a usar lenha mais grossa. O mestre e um ajudante (normalmente 

eram duas pessoas) estavam sempre metendo lenha. Acartava-se 

uma moita de lenha grande, três dias e três noites, às vezes dois dias 

e duas noites, conforme a cozedura se ia fazendo. Não se podia sair dali, de dia e de noite, sempre a ali-

mentar o forno. 

HISTÓRIA DE VIDA 

Calcário para cal branca de Santa Rita  
Desenho da autoria das netas de António Brito, Amália Brito e 

Mariana Palma 
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Depois de cozido, arrefecia uma noite e depois de dia é que se tirava a cal. Era uma tarefa difícil tirar a 

cal cozida, ainda quente. 

Existem na envolvente de Santa Rita boas pedras para a cal. Uma mais branca, da nossa zona, para a cal 

branca. Outra preta para a cal preta, que era para as obras, equivalia ao cimento e era muito utilizada 

para a construção das casas. Antigamente cozia-se quase toda preta e no meio é que se punham cem ar-

robas, mais ou menos, da branca para as pessoas caiarem. Nos últimos anos de laboração dos fornos, 

porém, só cozia praticamente a branca que era para o estuque, para escaiola e para caiar. A preta deixou 

de ter procura, com o aparecimento e generalização do cimento, até que se deixou de se fazer.”  

Enquanto cozia cal, António Brito cortava lenha para as padarias da zona. Teve também um café em San-

ta Rita que entretanto fechou. Ainda cozeu cal até ao início de 2000, mas com a diminuição da procura 

acabou por deixar esse trabalho. Actualmente dedica-se ao corte e venda de lenha e cuida de uma vinha, 

pequeno pomar e horta. 

Com a recuperação de um dos fornos de cal a norte da aldeia (lado nascente da estrada M1236) em 

2006, a memória desta arte tem sido reavivada e valorizada, muitas vezes com a colaboração do Sr. An-

tónio Brito em diversas oficinas, visitas e percursos que o CIIPC tem desde então dinamizado.  

* A partir de entrevista do CIIP Cacela a António Brito em 2012. 

FORNO DE CAL COLOCADO À VISTA NA SEQUÊNCIA DO INDÊNDIO DE 16 DE 

AGOSTO DE 2021 EM SANTA RITA (lado poente da estrada M1236) 

 



P Á G I N A  1 0  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os fornos de cal de Santa Rita 

Tinha fama a cal de Santa Rita, dizia-se que era mais branca que as outras. Houve um tempo em que a Nor-

te da aldeia - um dos maiores centros de produção e distribuição de cal na região - laboraram cerca de uma 

dezena de fornos. Alguns dos quais ainda subsistem, em diferentes estados de conservação, e um deles foi 

reabilitado em 2006. A última fornada, num pequeno forno, aconteceu na primeira década de 2000. 

Referindo-se à década de 40 do Séc. XX, Fernando Gil Cardeira escreve nas suas Memórias: “Em Santa Rita 

existiam 3 fornos de cal, dois pertencentes a elementos da família Brito e um do Vasco, que coziam com frequência 

grandes quantidades de cal preta e cal branca. A cal era vendida à porta do forno e distribuída por carroças puxa-

das por muares, junto dos domicílios dos clientes.” (CARDEIRA, 1997)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As três fotografias aqui publicadas, da autoria de 

João Pinto, remontam à década de 80 do séc. XX e 

são um registo valioso de uma arte bem viva à época, 

mas entretendo desaparecida. Retratam o momento de 

cozedura da pedra calcária num dos fornos da aldeia, 

com mestre Jacinto Brito (pai de António Brito, cuja 

história de vida partilhamos nas páginas anteriores) (à 

esquerda), ajudado por Zézinho Popo (à direita). Acom-

panham a alimentação do forno e a evolução da cozedu-

ra, pois enquanto o forno cozia era necessário passar 

dia e noite à sua porta, alimentando-o com lenha para 

que o lume não apagasse. A última fotografia de João Pinto regista a pedra incandescente, na parte superior 

do forno, que dará "nascimento" à cal viva. 

MEMÓRIAS E SABERES 

A CAL NA ARQUITECTURA POPULAR ALGARVIA.  

DOS FORNOS ÀS PAREDES DAS CASAS 

Mestre Jacinto Brito e Zézinho Popo à boca do Forno Mestre Jacinto Brito 



Nestes fornos, em Santa Rita, cozeram-se grandes quantidades de cal preta e cal branca. Uma utilizada na 

construção de paredes e rebocos, outra para estuques e caiação de interiores e exteriores. O mestre ca-

leiro detinha um profundo conhecimento das pedreiras de calcários. Seleccionava as pedras mais adequa-

das para a montagem do forno, conforme o tipo de produto a obter (cal branca ou parda), e com vista à 

estabilidade do forno durante a cozedura. Transportada a pedra calcária das pedreiras próximas para os 

grandes fornos circulares, cabia ao forneiro empedrar o forno. A operação iniciava-se pela parte inferior 

encaixando as pedras de maior dimensão, formando uma parede que ia alargando e terminava em abóba-

da. O lume era então aceso na base com lenhas de mato - estevas, sargaços, rosmaninho - e madeiras de 

pinho, eucalipto ou oliveira. Era, como recordam, um trabalho infernal, sobretudo no Verão. Alimentados 

pelo mestre e ajudantes, os fornos mantinham-se em laboração durante dias seguidos, até que a cor do 

fumo que saía dos olhais indicasse que a cozedura estava concluída. 

 

Santa Rita foi um dos centros produtores de cal no Algarve. A distribuição dos fornos acompanha a dis-

ponibilidade de matéria-prima e de lenha para alimentar a cozedura. A maior parte dos fornos distribui-se 

pelo Barrocal que “corresponde a uma faixa estreita longitudinal que atravessa a região do Algarve, onde predo-

minam os calcários duros que constituem a matéria-prima para a produção da pedra da cal.” (SANTOS et alli, 

2014, p. 430) Em Santa Rita as pedreiras eram próximas e na mata e serra abundavam as lenhas. 

Estes conjuntos de fornos dispersos no território constituíam-se como pequenas indústrias artesanais re-

levantes nos fluxos económicos na região. “De carácter artesanal e familiar, tinham como função a produção 

de cal branca e cal parda, que constituíam os ligantes fundamentais na execução das argamassas tradicionais pa-

ra assentamento ou revestimento e para a realização de caiações.” (SANTOS et alli,2014, p. 430) A distribui-

ção da cal fazia-se em carroças e carrinhas por todo o Algarve e de barco, subindo o Guadiana com desti-

no ao Alentejo. 

Importância da cal e seus usos 

O valor da produção tradicional da cal é proporcional à importância deste material no Sul de Portugal. 

Aos romanos se deve a sua utilização generalizada em argamassas na construção de grandes obras: pon-

tes, aquedutos, anfiteatros, e também na caiação de paredes, a ponto de Cícero escrever “parietem deal-

bare” (branquear uma parede com cal) (VAZ, 1994, p.37). O uso tradicional da cal no revestimento de 

paredes interiores e exteriores é também uma herança de cinco séculos de permanência muçulmana. Ibne 

Saíde, autor do séc. XIII, escreve numa descrição do Andalus Rural "As suas casas, continuamente caiadas de 

branco, por dentro e por fora, dá gosto vê-las ao lado das árvores verdes." (COELHO, 1972, pp. 85-86). 
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Forno de cal de Santa Rita cozendo cal preta (a) e branca (b) ao 

centro in CUSTÓDIO, Paulo (2015). 
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Utilizada pela mão do homem em rebocos e argamassas na constru-

ção da casa, é nas superfícies exteriores e interiores caiadas ciclica-

mente pelas mãos da mulher que a cal se revela como elemento iden-

tificador e simbólico da arquitectura meridional.  

“Cal braaaaaaanca!” – assim apregoava antigamente o caleiro ou o ho-

mem da cal que, na sua carroça, puxada por muares, percorria as al-

deias e vilas próximas. A cal era vendida a peso com uma balança às 

freguesas que iam assomando à porta.  

Maio e Junho, quando o tempo ficava mais quente e seco, costumavam 

ser os meses destinados às caiações. Eram as mulheres as principais 

responsáveis pela manutenção das casas e construções próximas 

(noras, pocilgos, eiras de ladrilhos, fornos, muros, marcos de divisão 

de propriedade). “Quando as mulheres estavam de luto interrompiam o 

hábito de caiar por respeito ao marido.” – recorda-nos Pedro Pires. 

(PIRES, 2014) 

Para além da caiação dos espaços domésticos, a partir de certa altura começou a ser prática a contratação 

de caiadeiras para a caiação de espaços públicos como muros, cemitérios, igrejas…  

 

 

Pesando a cal 

“Pelo dia adiante prosseguem os labores da comida, dos avios, do fabrico e limpeza do queijo, da 
remendagem dos sacos, dos «esfregados» no arame e cobre do trem de cozinha (…) e, sobretudo, 
dos lavados e caiados nas casas. É da praxe estarem sempre brancas de neve com os 
pisos de tijolo muito limpos, tão limpos que se lhes possa «lamber mel» (Expressão cor-
rente)" (PICÃO, José da Silva - Através dos Campos, 2.ª edição, 1947).  
Fotografia da esquerda de J. Silva Picão 



Quase todas as casas tinham um grande pote ou talha onde a cal era aberta. Aí deitavam algumas pedras e 

água, mexendo com um pau ou cana o leite branco que fervia. Após o arrefecimento, o leite de cal estava 

pronto a aplicar. Eram precisas várias mãozadas para se obter o resultado consistente e denso que esta-

mos habituados a ver. Sempre a um ritmo certo, para não escorrer nem pingar. Antigamente utilizavam-se 

os pincéis de palma. Hoje já se compram outros mais modernos nas drogarias, podendo o seu compri-

mento ser prolongado com uma cana para a caiação de zonas altas da casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A cal era utilizada na sua cor pura - o branco - ou misturada com pigmen-

tos contribuindo para a definição dos volumes e acentuando o recorte 

dos vãos, remates e outros elementos decorativos. A cor era utilizada 

especialmente na zona na cozinha ao redor a chaminé, e nas fachadas ex-

teriores, frequentemente na decoração das platibandas. Para o efeito mis-

turavam-se os pigmentos no leite da cal. Pigmentos naturais, preparados 

localmente a partir das terras corantes, barreiras e pedras de xisto, na 

origem das colorações amareladas, almagres, rosadas e ocas; ou pigmen-

tos artificiais, de compra, obtidos já por processos industriais a altas tem-

peraturas. Desta forma conseguiam-se cores (à venda nas drogarias) co-

mo o óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo, verde metálico, 

azul e preto. 

 

No exterior, as caiações sucessivas ao longo de gerações, dão às superfícies texturas únicas valorizadas 

pela luz que se reflecte nas paredes. No interior, a cal acentua a limpeza esmerada, a ordem e a luminosi-

dade da casa.  
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D. Rita Baptista caiando o muro da sua casa à entrada de Santa Rita. Pincel de cal em palma ainda usado pela família 

Baptista. 1ª década de 2000. 

Fachada na N125, Vila Nova de Cacela. Fotografia de Filipe da Palma 
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INGREDIENTES  

PREPARAÇÃO: 

 

 Carapaus pequenos 

 Sal 

 Farinha 

 Azeite 

 Arroz carolino 

 Tomate  

 Pimento verde 

 Cebola 

Carapaus fritos com arroz de tomate 
Receita de Rosália Campos (receita da mãe) 

BOM APETITE ! 

Preparação 

1. Começa-se arranjar e salgar os carapaus. 

2. Seguidamente lavam-se e deixam-se escorrer num escorredor. “A minha mãe punha em cima 

de um pano de roupa para ficar para ficar bem absorvido. Enxugava com um pano.” 

3. Estando enxutos, passam-se, um a um, por farinha, juntando-se depois os rabos de 6 ou 7 

com o objectivo de formar um leque.  

4. Fritam-se em azeite os leques e depois dispõem-se os leques abertos na travessa.  

Para o arroz: 

1. Coloca-se azeite ao lume com a cebola e uma tira de pimento bem picados. Junta-se de  se-

guida o tomate pelado e picado. 

2. Depois de refogado, junta-se água e o arroz carolino sem o passar por água. (Uma chávena de 

arroz para meio litro de água ou pouco mais).  

3. Coze-se em lume brando e vai-se mexendo com uma colher de pau até o arroz ficar pronto. 
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Havia uma rapariga que sabia cantar muito bem e queria casar 

com um rapaz que lhe ganhasse a cantar. Cantavam com ela mas 

ela cantava melhor que todos e ninguém lhe ganhava e ela não 

casava. Então, sentou-se num banco ao pé de uma fonte e quando 

alguém se aproximava a pedir água ela levantava e dava-lhe água e 

logo começava a cantar com ele mas cantava sempre melhor. Até 

ao dia que vieram dois cabreiros. E diz um para o outro: “- Guarda 

lá as minha cabras que eu vou cantar ali com aquela santa que está 

cantando.”  E o outro responde: “- Estás parvo, moço. Trata é das 

tuas cabras que és cabreiro. “ Mas o outro insistiu – “Toma lá as 

minhas cabras e o meu cajado”. E o outro lá levou. 

Foi ter com a rapariga que estava ali sentada e disse-lhe:” - Menina que estás na fonte, água deve de nascer, 

dê-me uma pinguinha de água dessa que eu oiço correr.” 

Ela levantou-se e deu-lhe água. 

Diz ele assim: “- Que água tão preciosa, quem a bebe é um cravo e quem lhe dá é uma rosa.” 

E ela pensou que, se calhar, ele sabia cantar. Diz ela assim “- Vá daqui ó mancebo, vai daqui ó mancebinho, vá 

daqui ó mancebo que está enganado no caminho.” 

Ele responde: “- O caminho por onde passei eu bem o vejo desde aqui, e não me separo daqui sem a rosa atrás 

de mim.” 

E ela diz: “- A rosa não vai com ele porque a rosa não quererá, venha por cá outro dia que a resposta levará.” 

Diz ele: “- Não venho para cá outro dia para casar com a menina contra sua vontade.” 

Diz ela: “- Não rompa a sua sorte para não gastar dinheiro. Já te podes ir levando que já vi que foste o primeiro.” 

Ele responde: “- Já vi que fui o primeiro, fiquei preso no arado, anda cá rosa que és minha, meu cravo, meu dia-

mante.” 

E ela disse: “- Isso é coisa que assim será, isso é coisa que há de ser, diga-me você senhor, se sabe ler ou escre-

ver.” 

Diz ele: “- Eu não sei ler nem escrever, nem tão pouco tocar viola, mas posso aprender menina, na vossa escola.  

Meninas de 15 anos arranjam casa e marido, também a menina arranjava se casasse comigo.” 

Diz: ela: “- Valha-me São Bartolomeu mais a Senhora da Guia, case senhor com você que cante como a  

cotovia.” 

Diz ele: “- Venho aqui venho e vou dizendo a verdade, e para passar tempo digo coisas da mocidade.” 

Ela depois ficou triste porque afinal ele não queria. Diz ela: “- Valha-me o São Bartolomeu mais o senhor São 

Vicente, Deus nos ponha separados numa casa para sempre”. 

Ao mesmo tempo chegou a mãe dela que já vinha ver da filha. Diz a mãe “- Lá vem o sol nascente com o fio 

de ouro na ponta, tome lá a minha filha e leve-a já por sua conta.” 

O cabreiro ao mesmo tempo se casou com ela e com as cantigas. 

  

Contado por Leonor Maria José Teixeira, de 90 anos, nascida em Pisa Barro de Baixo 

Ilustração de Leonor Ramalho 



 

 

EXPOSIÇÕES 
 

“COR. Composição com pigmentos naturais  

das terras de Cacela” 

De Ricardo Batista 

CIIPC/CMVRSA - Antiga Escola Primária de Santa Rita 
Horário: De segunda a sexta-feira, 9h00-13h00 e 14h00 - 

17h00  

Até 1 de Outubro 
 

“OH MEU ALGARVE”  

O POMAR TRADICIONAL DE SEQUEIRO  
De Joana Rocha (ACASO) com a colaboração do CIIPC / comu-

nidade de Santa Rita, Museu do Traje de São Brás de Alportel, 

União de Freguesias de Faro, Projecto Lado a Lado em Tavira 

De 20 Setembro a 29 de Outubro 

CIIPC/CMVRSA, exterior da antiga Escola Primária de Santa Rita 

Horário: De segunda a sexta-feira, 9h00 -13h00 e 14h00 - 17h00  
 

PASSOS CONTADOS - PASSEIOS PEDESTRES DE INTERPRETA-

ÇÃO DA PAISAGEM (Gratuito com inscrição prévia) 
 

O POMAR TRADICIONAL DE SEQUEIRO. O FIGO, 

A AMÊNDOA E A ALFARROBA NO BARROCAL AL-

GARVIO 
Com a engenheira Ana Arsénio, o agricultor João Sol e o arqui-

tecto paisagista José Carlos Barros  

18 Setembro (Sábado) - 16h30 em Vila Nova de Cacela 
 

O CICLO DO MEDRONHO: DO FRUTO À  

AGUARDENTE 

Com os engenheiros Ana Arsénio e David Santo e elementos da comunidade  

16 de Outubro (Sábado) - 15h00 em Santa Rita 
 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO  
 

Visita – Jogo - O POMAR TRADICIONAL DE SEQUEIRO TROCADO 

POR MIÚDOS 

Várzea de Cacela Velha 

2 de Outubro (Sábado), das 17h30 às 19h30 

Com CIIP Cacela, projecto Várzea de Cacela e Associação In Loco 
 

MERCADINHO DE OUTONO  
 

Mercado de artesanato, produtos alimentares  

e velharias/artigos em 2ª mão 

Cacela Velha 

3 de Outubro (Domingo) das 10h30 às 17h30  
 

OFICINA 

Estampagem em Cerâmica com Annette Kale 

CIIPC, Santa Rita, 24 Outubro, das 15h00 às 18h00 

Para público em geral  

Inscrições 

Tel. 281 952600; ciipcacela@gmail.com  

Gratuito com inscrição prévia 

FICHA TÉCNICA 

Edição: Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António / Divisão de 

Cultura e Património Histórico 

Coordenação: Centro de Investi-

gação e Informação do Património 

de Cacela 

Colaboração: António Brito, Amália 

Brito,  João Pinto, José Leonel Neto, 

Leonor Ramalho, Leonor Teixeira, Ma-

riana Palma, Parascovia Vrabie, Rosá-

lia Campos. 

Contactos: 

Tel: 281 952600  

Email: ciipcacela@gmail.com 

VAI ACONTECER... 

Os Ciclos Passos Contados e a oficina es-

tão inseridos no Projeto 

«BEZARANHA» - Programação cul-

tural em rede 

ADIVINHAS 

 

Sou filha de pedra dura, 

Minha mãe morreu 

queimada,  

entro em vilas e cidades, 

Em todo o lado tenho 

entrada. 

 

Cal é a coisa, 

cal é ela, 

que ainda agora falei ne-

la? 

 

Cal é, cal é, 
quem não adivinha 

burro é?  

 

 

 Solução: Cal 


