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ANEXO II  
EDIFÍCIOS – VALOR ARQUITECTÓNICO 
 
Desenho n. 6 

 
 
IMÓVEIS CLASSIFICADOS   

1. Castelo e muralhas  

2. Igreja Matriz  

3. Porta e Cruzeiro da Misericórdia  

4. Ermida da Nossa Sra. da Conceição  

5. Café Calcinha  

 

EDIFÍCIOS OU SÍTIOS NOTÁVEIS 

6. Banhos Islâmicos 

7. Bicas Velhas 

8. Convento Espírito Santo 

9. Câmara Municipal 

10. Mercado Municipal 

11. Jardim dos Amuados 

12. Solar Martim Farto 

13. Torre da Vela 

14. Ermida da N. Sra. do Pilar 

 



ARU CENTRO HISTORICO LOULÉ 

 
 

Praça da República – 8104-001 LOULÉ 
 
 
 

♦ Telefone 289 400 600 Fax 289 415 557 
♦ 

 
 

EDIFICIOS CLASSIFICADOS 

 

 

1. Castelo e muralhas  

Conquistado aos Mouros em 1249, pelos 

cavaleiros da Ordem de Santiago, 

comandados por D. Paio Peres Correia, o 

Castelo de Loulé foi integrado na Coroa 

Portuguesa, por D. Afonso III, que lhe 

concedeu Foral em 1266. 

O recinto amuralhado do Castelo 

englobava a Alcáçova ladeada por altas 

muralhas e três torres, e a Medina. A 

alcaidaria cristã tem possível origem no 

século XIV, e remodelação no século XVIII, e recebeu as visitas dos reis D. Pedro I 

em 1359, D. Afonso V em 1458, e D. Sebastião, em 1573. Após a Restauração da 

Independência, o castelo perdeu o seu valor defensivo e o crescimento urbano foi 

englobando os muros. O terramoto de 1755 causou imensos danos à fortaleza. 

No século XX desenvolveram-se trabalhos de conservação e restauro, e o interior 

passou a ser Museu de Arqueologia, Arquivo Municipal e Pólo Museológico. No 

exterior foram demolidas edificações para a libertação das torres e muralhas.   

Classificado como Monumento Nacional, pelo Decreto-Lei nº 9842 de 20 de Junho de 1924. 

 

2. Igreja Matriz  

Construída possivelmente no local 

ocupado pela mesquita muçulmana de 

Al’-Ulyã, e sendo o minarete adaptado 

para torre sineira, a Igreja Matriz de S. 

Clemente, remonta à segunda metade do 

século XIII, quando o Arcebispo de Braga 

incumbiu os frades dominicanos de 

construir vários templos cristãos no 

Algarve. 

De estilo gótico meridional e planta longitudinal, é constituída por três naves e três 

tramos, separadas por colunas de pedra e arcos; no século XVI foram 

acrescentadas algumas capelas laterais, de estilo manuelino, e retábulos em talha 

barroca e rococó. A cabeceira é composta por três capelas de planta rectangular, de 
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abóbadas diferenciadas, e o Altar-mor tem retábulo de talha dourada do século 

XVIII. Na fachada destacam-se as marcações dos vários corpos, o portal ogival de 

arco quebrado em três arquivoltas, e o óculo superior. Teve alterações nos séculos 

XVI e XVIII, e os sismos de 1755, de 1856 e de 1969 danificaram bastante a 

Igreja. Na última intervenção da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais, datada do último quartel do século XX, foram valorizados alguns 

elementos medievais adulterados nas anteriores reconstruções.  

Classificada como Monumento Nacional, pelo Decreto-Lei nº 9842 de 20 de Junho de 1924. 

 

3. Porta e Cruzeiro da Misericórdia  

Construída no século XV, a Igreja da 

Misericórdia ou Igreja da Nossa Senhora 

dos Pobres localiza-se extramuros a 

nascente da cidade medieval, integrada 

entre as duas alas do Hospital, que, em 

1570, por ordem de D. Sebastião, passou 

para a administração da Santa Casa da 

Misericórdia de Loulé. 

A Igreja tem portal manuelino com arco 

policêntrico, rodeado por intradorsos e capitéis com motivos vegetalistas, 

encimados por dois pináculos torcidos e acogulados, e uma janela no topo. A 

capela-mor tem retábulo singelo do século XVIII, e duas imagens do século XVI, 

provenientes do antigo Convento da Graça. 

O cruzeiro em coluna de pedra assente sobre base quadrada, tem numa das faces a 

imagem de Nossa Senhora d’ Ó ou Nossa Senhora dos Pobres, e, na outra, Cristo 

na Cruz, e remonta também ao princípio do século XV. 

O Hospital foi reconstruído e ampliado, sendo inaugurado em 2011. 

O Portal e o Cruzeiro da Misericórdia foram classificados como Monumento Nacional, pelo Decreto-Lei nº 9842 de 

20 de Junho de 1924. 
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4. Ermida da Nossa Sra. da Conceição  

Esta ermida, adossada à muralha e perto de uma 

das antigas portas medievais da vila, foi 

construída em meados do século XVII, por ordem 

de D. João IV, após a Reconquista da 

Independência de 1640, em honra a N. Sra. da 

Conceição, padroeira de Portugal. 

Construída em Estilo Chão, de uma nave única, 

tem retábulo em talha dourada, um valioso 

revestimento em azulejaria religiosa, e teto com 

painel do pintor algarvio Rasquinho (século XIX).  

As obras de restauro efetuadas pela Câmara Municipal em 2007, puseram a 

descoberto um retábulo seiscentista e vestígios da estrutura defensiva islâmica e 

restos de uma das portas de acesso à cidade medieval. 

Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto-Lei nº 39175 de 17 de Abril de 1953. 

 

5. Café Calcinha  

É uma réplica de um café brasileiro 

trazido para Loulé por Prazeres & Reis 

em 1928. 

Toda a concepção interior, fortemente 

acentuada pelas sancas de madeira 

genuína do Brasil reproduziam uma 

ambiência fiel a um certo 

cosmopolitismo que começou a 

despontar por influência da “Belle 

Époque”. Constitui o único exemplar de um espaço Art Déco na cidade de Loulé. 

Inicialmente denominado “O Café Central” passa a Café “Calcinha” pela alcunha do 

seu proprietário José Domingos Cavaco a partir de 1929.  

É um autêntico testemunho vivo das histórias que têm feito a história da cidade a 

partir dos inícios deste século. 

Destacou-se, desde o início, por ser um espaço de tertúlia, onde se discutia tanto a 

política nacional ou internacional, o futebol ou o mais recente “mexerico” da terra e 

foi frequentado pelas pessoas mais importantes de várias gerações de louletanos, 

destacando-se Frutuoso da Silva, Bernardo Lopes, Bexiga Peres, Pedro de Freitas, 

Reais Pinto, José Inês ou José Magalhães e António Aleixo, que se destacou pelas 

suas réplicas mordazes e subtis em quadras soltas e sábias. No exterior foi 

26.05.1934 
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colocada uma estátua em bronze, numa homenagem mais do que justa ao poeta 

popular.  

Classificado como Imóvel de Interesse Municipal aprovada na Sessão de Câmara 26/09/2012 e Assembleia 

Municipal a 12/10/2012. 

 

6. Banhos Islâmicos 

Durante o domínio islâmico, Al-Úlyà 

(Loulé), tal como as outras cidades 

islâmicas, dispunha de um 

estabelecimento de banhos (hamman). 

Para a civilização islâmica é fundamental a 

higiene do corpo e da alma. Segundo os 

preceitos da religião islâmica, antes de 

iniciar as orações, o crente necessita 

purificar-se espiritualmente por meio de 

abluções rituais. Por este motivo, era normal os estabelecimentos balneares 

localizarem-se nas proximidades das mesquitas ou perto das entradas das cidades, 

para permitir que o viajante empoeirado fizesse a sua higiene antes de entrar na 

cidade. Os estabelecimentos dividem-se em masculinos e femininos e, quando 

mistos, têm horários diferenciados para homens e mulheres. 

É no hamman que se faz a higiene, começando com um banho de vapor, ao qual se 

segue uma massagem de ensaboamento, uma esfoliação e, por último, o 

enxaguamento. Estes edifícios são compostos por diferentes espaços: salas de 

despir, sala quente, sala tépida e sala fria. Na sala quente o ar circula por debaixo 

do pavimento, aquecido através de uma fornalha. Dentro dos muros são abertas 

chaminés para exaustão dos fumos para o exterior. Com o pavimento bem 

aquecido (não se pode andar descalço nesta sala, é necessário o uso de tamancos) 

água é salpicada sobre este, formando-se assim o vapor necessário. Enchem-se 

recipientes com água à temperatura desejada para enxaguar. Sendo a civilização 

árabe oriunda do deserto, a água é usada criteriosamente, evitando-se o 

desperdício. 

Os trabalhos arqueológicos nos antigos banhos islâmicos de Al-‘Ulyà encontram-se 

ainda a decorrer, pelo que apenas uma parte do edifício se encontra actualmente 

escavada. 
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7. Bicas Velhas                          

Concluído em 1887, este fontanário substituiu o 

poço da alcaidaria no abastecimento de água à 

povoação. 

A fonte tem quatro bicas feitas através da fundição 

de um dos sinos da Igreja Matriz que datava de 

1837. 

Na sua frontaria existe um brasão com as armas de 

Portugal que foi retirado da antiga fonte existente 

no Largo das Bicas Novas, actual Largo Dr. 

Bernardo Lopes.  

No centro existe uma pedra com a figura de uma 

mulher nua das coxas para cima, trazida das ruínas do Convento da Graça.  

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho 
de 1985. 

 

8. Convento Espírito Santo 

Edifício datado dos séculos XVII e XVIII foi 

ocupado pelas Freiras Franciscanas da 

Nossa Senhora da Conceição, teve início 

em 1684 numa casa para recolha de 

mulheres desprotegidas ao lado da Ermida 

de Nossa Senhora dos Pobres. Em 1693 o 

Padre João Aguiar Ribeiro solicitou ao 

Senado da Câmara para que esta 

comunidade religiosa passasse a usar a 

Ermida do Espírito Santo. Instalando-se numa casa contígua a ermida, conforme a 

necessidade iam ocupando as casas localizadas a norte da Rua das Freiras (actual 

R. Vice-Almirante Cândido dos Reis).  

O terramoto de 1755 danificou a estrutura, na reconstrução do edifício em finais do 

século XVIII foi introduzido um claustro com influências do Neoclassicismo e do 

estilo Chão. Encerrou em 1836 com a extinção das Ordens Religiosas.  

Duas partes das antigas instalações conventuais foram vendidas em hasta pública a 

particulares, o resto ocupado pela Câmara Municipal até 1884, e pelo Tribunal 

Judicial até ao último quartel do século XX.  

Alberga actualmente a Galeria de Arte Municipal e o Instituto Superior Afonso III.  

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho 
de 1985. 
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9. Câmara Municipal 

O edifício da Câmara Municipal de Loulé 

foi construído na primeira metade do 

século XIX, para a residência do Capitão 

de Milícias José Rafael Pinto. 

Em 1884, a Câmara Municipal que estava 

sediada, em parte, no Convento do 

Espírito Santo, resolveu adquirir o edifício 

da família Pinto, e nele se instalou a partir de 1885. 

O edifício conservou durante dezenas de anos a sua traça original de solar urbano; 

em 1942 foi remodelado com alterações na fachada, dividindo-se o balcão em 

diversas janelas, sob o projecto do Arquitecto Inácio Peres Fernandes. Destaca-se o 

varandim central, os trabalhos de cantaria e o brasão encimando a janela central e 

marcando todo o eixo central do edifício.  

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho de 1985. 

 

10.  Mercado Municipal 

Inaugurado a 27 de Junho de 1908, foi 

projectado pelo Arquitecto Alfredo 

Campos. Ocupa um quarteirão e segue o 

estilo eclético revivalista de inspiração 

neo-árabe que se insere na corrente da 

Arte Nova, com hangares típicos da 

arquitectura do ferro. Foi a primeira obra 

de envergadura que o concelho de Loulé 

viu na primeira década do século XX. A 

localização altaneira associa o poder 

económico ao poder político representado no edifício dos Paços do Concelho, 

situados mais abaixo, e a sua construção veio destruir panos da muralha e parte do 

tecido urbano.   

Mereceu 3 anos de trabalhos intensivos de recuperação e de renovação do edifício e 

da zona envolvente, e o Mercado Municipal reabriu as suas portas no dia 1 de 

Fevereiro de 2007, e ainda nesse ano, recebeu o prémio Turismo de Portugal 2007, 

na categoria Cidades. 

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho de 1985. 
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11.  Jardim dos Amuados 

Este jardim foi construído nas últimas 

décadas de XIX, sobre o antigo cemitério 

e parte do adro da igreja Matriz. 

Em 1883 foi mandado fazer um muro de 

um metro de altura e colocada uma grade 

e um portão a fim de se fechar este 

espaço que iria ser destinado a jardim. 

Foram expropriadas algumas das casas 

existentes para endireitar o espaço.  

Em 1890 o Jardim é arborizado. Em 1948 deliberou-se que o Jardim do Largo do 

Batalhão Sapadores dos Caminhos-de-ferro seria classificado com o nome de 

“Jardim dos Amuados”. 

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho 
de 1985. 

 

12.  Solar Martim Farto 

Edifício de habitação unifamiliar construído 

nos séculos XVIII e XIX, com influências do 

estilo Chão. É um Solar Urbano de grandes 

dimensões, ocupando toda a frente do lote 

alinhado com a rua, de planta rectangular, 

com volumetria simples. É constituído por 

dois pisos com uma cobertura inclinada de 

quatro águas. 

A fachada principal possui influências Manuelinas e de Estilo Chão cuja principal 

característica é a simplicidade; contém elementos do estilo Barroco tais como 

remates com cunhais, socos e molduras de vãos em cantaria. Os vãos do 1º Andar 

são rematados com cornija. 

Organizado simetricamente com portal central tem um ritmo de alinhamentos de 

vãos (neste caso de 5). O 1º Andar possui um varandim corrido com guarda em 

ferro forjado e as molduras de vãos rematados com cornija. 

Pensa-se ter residido neste Solar um fidalgo da Casa d’El Rei e vereador municipal 

chamado Martim Farto. Consta nos livros de registos de nascimento que era 

padrinho de quase todas as crianças que foram baptizadas naquela época. 

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho 
de 1985. 
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13.  Torre da Vela 

Torre existente no troço sul da cerca 

amuralhada, inteiramente construída em taipa, 

é um dos raros vestígios da primitiva muralha 

árabe. Situa-se perto da antiga Porta de Faro, 

uma das entradas de acesso da cidade medieval 

e foi integrada no perímetro amuralhado de 

defesa, restando neste lado sul, alguns troços 

do caminho da ronda. 

Encontra-se rodeada de construções de 

habitações de particulares, que foram sendo 

sucessivamente adossadas à cerca amuralhada, 

muito danificada pelo terramoto de 1755. 

Mereceu obras de restauro e consolidação na 

última metade do século XX. 

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho de 1985. 

 

14.  Ermida da N. Sra. do Pilar 

Construída na segunda metade do século XVII, a Ermida 

de Nossa Senhora do Pilar encontra-se adossada a uma 

casa de habitação, a um arco e à parte de fora da 

muralha. Está localizada junto à Porta de Faro, e o seu 

campanário tem ligação com o antigo caminho da ronda. 

Tem planta longitudinal composta por nave única, capela-

mor e sacristia. Do seu interior são de realçar as 

coberturas em abóbada de arestas, em abóbadas de 

berço, em madeira pintada e canas, e os pavimentos em 

madeira e tijoleira e o altar revestido de azulejos. O seu exterior é bastante singelo 

e a fachada tem portal ladeado por duas aberturas pequenas e baixas, e janela no 

seu topo. 

Integrado na Zona Especial de Protecção aos monumentos criada pela Portaria nº 425/85, de 5 de Julho de 1985. 

 

 


