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Escolhemos para si
…no Centro Documentação 

Publicada em 1905, pela Tipografia 
Universal, no Porto, a Monografia do 
Concelho de Loulé constitui uma obra 
incontornável no que se refere ao estudo da 
história e da etnografia de Loulé.
O seu autor, Francisco Xavier de Ataíde 
Oliveira (1843 - 1915), bacharel formado em 
Teologia e Direito pela Universidade de 
Coimbra e Conservador Privativo do Registo 
Predial da Comarca de Loulé, instigado a 
desenvolver este trabalho pelo Abade de 
Miragaia, consagrou o mesmo à memória do 
seu amigo e insigne louletano Dr. Marçal 
Pacheco. Inserindo-se no contexto cultural 
de finais do século XIX, fortemente marcado 
pelo chamado nacionalismo romântico, do 
qual Almeida Garrett foi o principal precursor 
em Portugal, a Monografia do Concelho de 
Loulé, tal como os inúmeros estudos 

Monografia do Concelho de Loulé  
de Francisco Xavier de Ataíde 
Oliveira

monográficos da autoria de Ataíde Oliveira, 
procura dar ênfase às tradições e aos mais 
diversos aspetos que reforçam e descrevem a 
identidade da província algarvia e do seu 
povo.
Tratando-se de uma obra com um caráter 
antropológico muito forte, Ataíde Oliveira 
escreve na introdução: "As curiosidades 
históricas, e outras notícias espalhadas neste 
livro, vieram-me de diversas fontes, sendo a 
tradição oral uma das principaes. Para o 
povo tive de apellar […]. Appelei pois para o 
povo e encontrei o que esperava.".O autor 
refere ainda, nas suas notas introdutórias, 
que os dados históricos, geológicos, 
hidrográficos, entre outros, apresentados na 
Monografia do Concelho de Loulé, são 
retirados de obras como a Corografia do 
Reino do Algarve de João Baptista da Silva 
Lopes e a Memória sobre o Reino do 
Algarve: Descrição Geográfica e Geológica 
de Charles Bonnet. 

Diz o ditado popular que só se ama aquilo que se conhece!
O Boletim do Centro de Documentação pretende dar a conhecer o acervo da fototeca, da 
hemeroteca e da "biblioteca" e assim contribuir para novas publicações e/ou possíveis doações. 
Queremos construir, em conjunto, a nossa história.

Visite-nos e venha conhecer o nosso acervo.
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...na Hemeroteca

Em súmula, Ataíde Oliveira é autor de uma obra intemporal e sempre recheada de novidades 
para aqueles que pretendam conhecer mais sobre este nosso Algarve. 

N.º de inventário CDOC: 1728
22 x 14 cm

376 pp.

Dando continuidade à divulgação dos 
periódicos existentes na hemeroteca do 
Centro de Documentação do nosso Museu 
Municipal, apresentamos aos leitores, neste 
Boletim Nº 3, o jornal O Algarvio, semanário 
noticioso, informativo e regionalista, 
fundado em 31-3-1889.
Com redação e administração em Loulé,
era editado por António Pedro Romeira e 
dirigido pelo Rev.º Dr. Francisco Xavier de 
Ataíde Oliveira.

O ALGARVIO

  
As informações que Ataíde Oliveira nos 

deixou com esta Monografia são preciosas, 
sobretudo no que diz respeito à descrição de 
monumentos locais, alguns deles posteriormente 
modificados; bem como ao registo de tradições e costumes 
que se desvaneceram com o passar do tempo.
O valor do legado de Ataíde Oliveira é tal que ainda
hoje os seus estudos estão na base de novas 
investigações. Podemos referir um desses 
estudiosos, Pedro de Freitas que se inspirou 
sobejamente no trabalho de Ataíde 
Oliveira para redigir os seus
Quadros de Loulé Antigo, cuja 
primeira edição data de 1964. 

O Algarvio foi o primeiro jornal que se publicou na então vila de Loulé e que defendeu a 
política do Partido Regenerador, muito embora se tenha afirmado como "aberto às discussões 
grandiosas e imparcial de todas as opiniões políticas, dirigindo-se, sobretudo, à classe mais 
numerosa da sociedade - os lavradores", adiantando "que hoje se acham quase a braços com 
a indigência, por falta de medidas legislativas", como se pode ler no artigo de apresentação. 
Marcadamente noticioso, com curiosas seções de história local, era considerado "um periódico 
importante e uma fonte imprescindível para o conhecimento político, social, económico e 
cultural do concelho de Loulé", ou não fosse ele dirigido pelo ilustre monografista Ataíde 
Oliveira, que era também advogado e teólogo.
O nome do jornal está hoje perpetuado numa artéria da cidade, por ser o primeiro que aqui
foi publicado e pelo prestígio que granjeou. 
Suspendeu a publicação em 1897.
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...na Fototeca
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A fotografia que apresentamos neste número 
retrata o ilustre louletano Engenheiro Duarte 
Pacheco no seu gabinete, enquanto Ministro 
das Obras Públicas e Comunicações.
Este registo, datado de Julho de 1942, tem 
como autor o prestigiado fotógrafo britânico 
Cecil Beaton. Nesta data, já como 
conceituado retratista, chega a Lisboa com a 
missão de fotografar as chefias militares, do 
governo e da igreja e também figuras de elite 
da sociedade lisboeta. 
Cecil Beaton firmou-se
como fotógrafo de
moda ao serviço
da revista Vogue.
Aí retratou, entre
os anos 30 e 50
do século XX, as
grandes celebrida-
des de Hollywood,
contando-se entre
as divas Audrey Hepburn,
Elizabeth Taylor, Marlen Dietrich e Marilyn 
Monroe. Já com a sua carreira consagrada, 
assumiu, em 1937, o cargo de fotógrafo 
oficial da Família Real inglesa, constando no 
seu portfólio excelentes registos da Rainha 
Isabel II. No período de 1939-1945 fotografa 
ao serviço do governo britânico como 
correspondente de guerra e é nesse período 
que retrata, não só Duarte Pacheco, mas 
também o Presidente Carmona, o Cardeal 
Cerejeira entre outras personalidades. 
De entre as inúmeras fotos que existem do 
nosso conterrâneo ministro, esta é a mais 
carismática. 
Debruçado sobre o seu estirador, de cigarro 
numa mão e caneta na outra, o seu 
característico sorriso idealista sonha com um 
país à sua altura. Cerca de um ano depois, 
em Novembro de 1943, a sua vida terminaria 
abruptamente… a obra que deixou tornou-o 
imortal.

Esta fotografia chega aos nossos arquivos 
pela mão da sua sobrinha, a Dr.ª Maria 
Fernanda Pacheco da Silva Mealha. Esta 
generosa doação à Fototeca do Museu 
Municipal de Loulé, em Janeiro de 2008, 
compõe-se de um importante conjunto de 
dezasseis imagens que permitem uma 
reconstrução fotobiográfica de Duarte 
Pacheco.
Fica aqui o convite para visitar a Casa 
Memória Duarte Pacheco (em frente ao 
edifício da Câmara Municipal), onde poderá 
encontrar a recriação do seu gabinete e 
alguns objectos pessoais entre outros 
registos documentais que permitem 
conhecer o seu legado mais de perto. A visita 
pode ser realizada de 2.ª a 6.ª feira das 9h00 
às 13h00 e das 14h00 às 17h00.
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