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RAÍZES
VÍTOR ALEIXO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Uma das linhas estratégicas de trabalho que o município tem desenvolvido é a 

regeneração urbana, atuando em diferentes níveis, na reabilitação do edificado, na 

melhoria do espaço público, na dinamização económica, social e cultural e na atração de 

uma comunidade criativa. O projeto Loulé Criativo, as 7 Quintas ou o Desassossego dos 

Arcos são exemplos de como se aposta na diferenciação, no aumento da competitividade 

territorial e na coesão social como factores chave para promover a qualidade de vida das 

pessoas.

A revista Raízes, uma edição do Museu Municipal de Loulé, tem vindo ao longo dos seus 

sete números a contribuir para fortalecer a identidade comum, reforçar a auto-estima 

louletana e para nos inspirar pelos exemplos de louletanos que, nestas páginas, têm sido 

recordados e homenageados.

Este é mais um número muito especial, a começar pela rubrica Nós, Os Louletanos onde 

com muita justiça homenageamos Carlos Albino, um louletano que é uma inspiração 

para todos nós, pelo amor à terra, pela excelência e acutilância do pensamento e pela 

importância que teve na noite histórica (25 de abril de 1974) que nos deu o dia inicial, 

inteiro e limpo. No In Memoriam recordamos um louletano, um algarvio, um cidadão do 

mundo, como gostava de dizer, que nos deixou no final do ano passado Joaquim Romero 

Magalhães, um colaborador e inspirador, desde a primeira hora, da revista Al-‘Ulyà e um 

grande divulgador, seguindo seu pai, de António Aleixo. 

Em homenagem a Joaquim Romero Magalhães, historiador maior, um profundo 

conhecedor, apaixonado e defensor da história oral, contada na primeira pessoa, iniciamos 

neste número uma nova rubrica dentro das Nossas Histórias, com José Gomes Cabrita 

que recorda a zona da Corredoura e as suas histórias de meados do século XX. Aqui 

muitos de nós nos revemos nas brincadeiras, nos lugares, nas pessoas que fazem parte 

da nossa geografia de afetos.

Esta revista destaca dois emblemáticos edifícios que o município de Loulé devolveu 

à fruição dos seus cidadãos, o Solar da Música Nova que acolhe o Conservatório de 

Música de Loulé Francisco Rosado e a sede da Banda Filarmónica Artistas de Minerva, 

que voltou a casa, e o Palácio Gama Lobo, agora sede do projeto Loulé Criativo, que são 

aqui recordados nos Nossos Espaços de Memória.

Ler a revista Raízes é emocionarmo-nos a cada página, é descobrir mais sobre ser 

louletano, é ter orgulho de sentir esta terra como terra mãe! Uma palavra especial aos 

autores Salvador Santos, João Chagas Aleixo, Teresa Mascarenhas, Sónia Silva, José 

Gomes Cabrita, Luísa Martins, Lígia Laginha e Helga Serôdio, vocês dão um excelente 

contributo para nos conhecermos melhor, para aumentar o nosso sentido de pertença 

e para dizermos orgulhosamente “sou louletano”!
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EDITORIAL

Museu é memória, Museu é património, Museu é vida, Museu é comunidade!

É com estes sentimentos/convicção que apresentamos ao público a Revista 

Raízes n.º VII, constituída por um conjunto de raízes locais contadas a partir de 

quem as viveu e de quem ainda as transmite às próximas gerações.

Esta é uma iniciativa que permite valorizar a diversidade cultural, mas também 

as gentes que habitam o território, testemunhas da nossa história e do evoluir 

da sociedade e dos tempos. É a humanidade que vive estes territórios concelhios 

que potencia a genuinidade e a autenticidade das identidades locais, ao serem 

veículos de conhecimento para memória futura. 

Das vivências de Carlos Albino e a interligação familiar à cidade de Loulé, 

passamos por uma justa e sentida homenagem a Joaquim Romero Magalhães, 

que nos deixou recentemente. As nossas tradições falam do passado e da 

contemporaneidade da profissão de sapateiro em Loulé e rumam até Benafim 

para dar a conhecer a Festa dos Milhos. N’as nossas estórias afloram memórias 

da Rua da Corredoura, bem como a introdução da luz elétrica no dia-a-dia das 

famílias louletanas. Terminamos a nossa viagem pelas memórias apresentando 

dois espaços emblemáticos da cidade de Loulé e do imaginário coletivo, 

recentemente restaurados: Palácio dos Espanhóis e Solar da Música Nova.

Bem-hajam todos os que partilharam connosco as suas memórias, as suas 

vivências e a todos os autores desta edição!
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NÓS, OS LOULETANOS

Carlos Albino
SALVADOR SANTOS
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Entre a Campina e o centro histórico de Loulé estabelece-se a sua geografia 

da infância. Na Campina a casa dos pais. No centro histórico os tios, primos, o 

padrinho. 

Loulé dos primeiros anos de Carlos Albino é uma cidade com água a correr à 

luz do dia onde hoje há estradas e prédios, na Campina e, no centro histórico, 

as ruas estavam preenchidas pelo barulho dos martelos contra o metal. Ofícios, 

vendas, tabernas. 

O jornalismo foi o seu mundo embora tivesse estudado Sociologia, em Itália e, 

mais tarde, Direito, na Universidade de Lisboa. O jornal República, dirigido por 

Raul Rêgo, durante a ditadura, e o Diário de Notícias, já em democracia foram 

a sua casa. No Algarve dispersou reportagens, opinião e poesia, muitas vezes 

escondido atrás do anonimato dos pseudónimos, nos mais variados jornais da 

região. O Jornal do Algarve, de José Barão, terá entre todos lugar especial. É aí, 

que ainda, semanalmente e de forma ininterrupta há mais de uma década publica 

a sua SMS. Apontamento de referência na vida política e cultural da região.  

Embora as obrigações profissionais o tivessem afastado de Loulé, a cidade 

nunca deixou de estar dentro de si. Os artigos que publicou no Diário de Notícias 

relativos aos assuntos louletanos são disso prova evidente. Não é aqui lugar para 

os discriminar, mas não será despropositado dizer que alguns ainda estão bem 

presentes no imaginário coletivo.

A quem tem como lema «tender para a perfeição sem a pretender» não 

se estranha que coloque a excelência como imperativo de todos os seus 

empreendimentos.

E é a excelência que advoga para Loulé. Excelência nas decisões políticas. 

Excelência nas realizações sociais e desportivas. Excelência na cultura, na 

educação e no conhecimento.

Afirmar Loulé, e o concelho, como uma terra de excelência levou-o a aceitar a 

direção das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. O que pretendeu não 

foi celebrar unicamente uma data à qual está intimamente ligado. Ter passado 

no programa «Limite» a senha que deu início à ação militar de derrube do regime 

ditatorial não foi um acaso. O República, o Álvaro Guerra, o Centro de Estudos 

Psicotécnicos onde esteve pela mão do Jaime Neves. Nada foi um acaso. 

No programa que dirigiu em Loulé, para além da celebração e da memória 

empenhou-se em que os esforços para essa realização servissem para consolidar 

linhas estratégicas, rotinar procedimentos, estabelecer parcerias e relações com 

instituições que pudessem abrir portas e cooperar com o Município logo após o 

fim das comemorações. Foi o seu contributo para uma estratégia cultural que se 

quer para lá dos limites do concelho e da região.

Foi árvore que deu fruto. O processo de classificação como “Tesouro Nacional” 

das Atas de Vereação dos Séculos XIV e XV, as mais antigas do país, e do qual 

foi o principal impulsionador, tem as raízes bem fundas no amor à terra deste 

louletano e nas sementes que lançou à terra.

Ter passado no programa 
«Limite» a senha que 
deu início à ação militar 
de derrube do regime 
ditatorial não foi um 
acaso.

ENTRE A CAMPINA E O 
CENTRO HISTÓRICO DE 
LOULÉ ESTABELECE-SE 
A SUA GEOGRAFIA DA 
INFÂNCIA.
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IN MEMORIAM

Joaquim
Romero 
Magalhães
JOÃO CHAGAS ALEIXO

12 13
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«A prosa dos dias belos, 
como a dos momentos tristes, 

quer-se limpa; habitada por boas 
palavras, rente ao sentido das 

coisas, dizendo-se na sua justa 
medida, criando com elas algo 

que nos anime a prosseguir 
o caminho».

(J.R.M.)

Joaquim Antero Romero Magalhães
(Loulé, 18.4.1942 – Coimbra, 24.12.2018)

Joaquim Romero Magalhães discursando, 
enquanto secretário de estado da Orientação 

Pedagógica e da Educação, no âmbito da 
apresentação do ensino de português a 

estrangeiros, em 1977.
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Joaquim Antero nasceu, na casa dos Avós maternos, em Loulé (Praça da 

República, n.º 53). Filho de Mãe louletana, descendente de andaluzes, e 

professora de piano, e de Pai tripeiro professor de Liceu.

Republicano e democrata. Socialista e agnóstico. Professor e pedagogo. 

Historiador e escritor. Omnívoro leitor e dedicado bibliófilo. Melómano e 

sportinguista. Artífice das palavras e cultor de uma escrita limpa e cristalina. 

Conhecedor de geografia como poucos e erudito sem par. Discípulo de Vitorino 

Magalhães Godinho e admirador de Jaime Cortesão. Amante, conhecedor e 

estudioso do Brasil colonial. Rigoroso e pragmático. Disciplinado e metódico. 

Pontual e cortês. Desassombrado e fino ironista. Vigilante e exigente para 

de quem gostava. Apreciador de ovos com tomate e de papas de milho com 

berbigão. A sua vida foi marcada pela sobriedade. Era assim Joaquim Romero 

Magalhães.

Professor da Universidade de Coimbra (1973 a 2012; catedrático desde 1994), 

onde foi fundador da Faculdade de Economia (em 1973) e criador da primeira 

disciplina de História da Europa em universidades portuguesas.

Deputado à Assembleia Constituinte (1976). Secretário de Estado da Orientação 

Pedagógica (1976 a 1978). Comissário-Geral da Comissão Nacional para a 

Comemoração dos Descobrimentos Portugueses (1999 a 2002). Membro da 

Comissão Consultiva das Comemorações do Centenário da República (2009 a 

2011).

Dedicou grande parte da sua investigação à história económica e social 

do Algarve entre os séculos XVI e XVIII, temática onde era unanimemente 

reconhecido como o mais sábio, brilhante e prolífero especialista.

Em 1995 a Câmara Municipal de Loulé homenageou-o com a Medalha Municipal 

de Mérito – Grau Ouro. E, em 2018, a mesma entidade criou o Prémio de 

Investigação «Joaquim Romero Magalhães».

Em 2018 a Universidade do Algarve concedeu-lhe o Doutoramento Honoris 

Causa.

Deixou-nos, em Coimbra, a 24 de Dezembro de 2018.

Republicano e democrata. Socialista e 
agnóstico. Professor e pedagogo. Historiador 

e escritor. Omnívoro leitor e dedicado bibliófilo. 
Melómano e sportinguista. Artífice das palavras 

e cultor de uma escrita limpa e cristalina. 

17

Joaquim Romero Magalhães no seu gabinete 
de trabalho na Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra (F.E.U.C.), no dia 13 
de Maio de 2005.
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AS NOSSAS  TRADIÇÕES

Os sapateiros
de Loulé

TERESA MASCARENHAS

18 19
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A indústria do calçado desempenha atualmente um papel vital na 

economia portuguesa. Aliando uma tradição de séculos, um elevado 

desenvolvimento tecnológico e uma mão-de-obra especializada, 

Portugal é sinónimo de calçado de qualidade, efetuando exportações 

para os quatro cantos do mundo.  

Porém, há menos de 50 anos, esta era apenas uma indústria artesanal, 

onde cada par de sapatos era laboriosamente cortado e cosido à mão.

A manufatura do calçado possui uma vasta tradição em Loulé e 

desempenhou um papel de relevância na vida socioeconómica 

da cidade e do concelho, marcada por uma numerosa classe de 

sapateiros (mestres, operários, aprendizes, ajudantes) e por inúmeras 

lojas que movimentavam a indústria. Loulé foi durante séculos um 

dos mais importantes, senão o mais importante, centro de calçado 

do Algarve e um dos de maior destaque do sul do país, chegando a 

atividade a contar com mais de 300 artífices em simultâneo e a cidade 

a ser sede do Sindicato Nacional de Sapateiros do Distrito de Faro.

A origem da atividade perde-se no tempo, no entanto, encontramos 

registos de sapateiros louletanos nas Actas de Vereação dos séc. XIV 

e XV, coexistindo referências a sapateiros das três religiões: cristã, 

muçulmana e judaica. 

A manufatura do calçado 
possui uma vasta tradição 
em Loulé e desempenhou 

um papel de relevância 
na vida socioeconómica 

da cidade e do concelho, 
marcada por uma numerosa 

classe de sapateiros

Com o desenrolar dos séculos, apesar das 

convulsões político-sociais e das crises económicas 

verificou-se um crescimento quase constante dos 

sapateiros em Loulé e a cidade foi uma referência na 

área do calçado desde a Idade Média até meados da 

década de 70 do séc. XX, muito por conta da fama e 

habilidade dos seus sapateiros.

O ofício de sapateiro caracterizava-se sobretudo 

como um negócio domiciliário - com a oficina 

montada em casa - que tinha como força de trabalho 

a família. De facto, cada membro desempenhava um 

papel específico na linha de produção: aos filhos, 

ainda crianças, competiam as tarefas menores e 

menos exigentes da oficina (limpeza do espaço, 

compra de materiais, recados, entregas e pequenos 

consertos); às mulheres cabiam as tarefas de 

talhadeiras, ajuntadeiras e orladeiras (costurando os 

diferentes componentes do sapato) e o sapateiro 

ocupava-se das tarefas que exigiam maior força 

física, mas também maior habilidade – o coser das 

solas, o pregar e o colar dos sapatos. 

LOULÉ FOI DURANTE SÉCULOS UM 
DOS MAIS IMPORTANTES, SENÃO 
O MAIS IMPORTANTE, CENTRO DE 
CALÇADO DO ALGARVE E UM DOS 
DE MAIOR DESTAQUE DO SUL DO 
PAÍS

© Alexandre Serôdio
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Durante séculos o negócio do calçado local teve por base um vasto mercado 

que assentava na numerosa população da vila de Loulé e no seu extenso 

concelho, mas também nas de outras localidades do Algarve e do Alentejo, onde 

os comerciantes que aí se deslocavam não tinham dificuldades em escoar a 

mercadoria. 

Contudo, a partir dos anos 60 do século XX, os sapateiros louletanos começaram 

paulatinamente a definhar, muito por conta da falta de renovação geracional da 

profissão, da emigração e da ausência de modernização da indústria do calçado 

e da sua mecanização - o que contrasta com o que aconteceu no norte do país, 

onde se encontram, atualmente, as mais importantes e modernas unidades de 

confeção de calçado.

Arquivo Municipal de Loulé, Sindicato Nacional dos Sapateiros do distrito de Faro.

Hoje em dia, embora longe dos tempos áureos do ofício, a profissão de sapateiro 

não se extinguiu em Loulé, ainda que se tenha adaptado. Encontramo-la agora sob 

a designação de “consertos de calçado” e ainda podemos observar muitos dos 

instrumentos de trabalho e do saber-fazer de outros tempos na oficina de António 

Belchior, mais conhecido como Mestre António, na Rua de Martim Farto, próximo do 

Largo da Matriz. O Mestre António nasceu em Gorazes, concelho de Almodôvar, em 

1934, mas mudou-se para Loulé há mais de 60 anos, declarando-se um louletano 

de coração. Aqui aprendeu o ofício e é aqui que ainda hoje faz muitos fregueses 

felizes, dando vida nova a sapatos já cansados.

No âmbito do projeto Loulé Criativo, o município de Loulé pretende criar um 

espaço-oficina dedicado ao ofício de sapateiro, contribuindo para a revitalização da 

atividade e a valorização de memórias e saberes aliados à inovação e ao design.
Mestre António, o último sapateiro de Loulé
© Alexandre Serôdio
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AS NOSSAS  TRADIÇÕES

Festa dos Milhos 
de Benafim

SÓNIA SILVA

24 25
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“A preocupação com as questões sociais daqui da terra”, foi o mote para que 

um grupo de pessoas se juntasse e desse origem à Associação Social para o 

Progresso e Bem-Estar da Freguesia de Benafim, como refere Cátia Gomes 

(diretora técnica da instituição).

A Festa dos Milhos, fundada em 1997, foi um dos momentos marcantes de 

salvaguarda das tradições locais preconizada por esta Associação. Da comissão 

organizadora/fundadora faziam parte: Fernando Vargues, Rosa Vargues, Natália 

Borges, Olívia Viegas, Maria da Conceição Martins (Anita), Graciete Rodrigues, 

Maria de Lurdes Januário, Joaquim Elói, Ana Borges, Maria do Carmo Sequeira, 

Maria de Fátima Rodrigues, Deni Vargues e Felicidade Costa. A primeira festa 

realizou-se em 1998 e surgiu para angariar fundos: inicialmente para a aquisição 

de um terreno e depois para a construção do Centro Comunitário. Mas este 

grupo também andou pedindo donativos de porta em porta e a cantar as 

janeiras para o mesmo fim. Atualmente as receitas da festa revertem a favor do 

funcionamento da instituição e para o desenvolvimento de novos projetos. Tem 

contado desde o início com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, assim como 

da Junta de Freguesia de Benafim (atual União de Freguesias de Querença, Tôr e 

Benafim) e também de alguns patrocínios. A festa é de entrada livre.

Nos dois primeiros anos, ainda não era Festa dos Milhos, foi a festa do I e II 

aniversário da Associação. A partir da terceira festa (2000) passou a chamar-se 

Festa dos Milhos, nome que se tem mantido até aos dias de hoje. A razão desta 

mudança está relacionada com o facto de pensarem que fazia mais sentido a 

festa ter um nome, uma temática e daí a Festa dos Milhos.

Realiza-se sempre no primeiro fim-de-semana de agosto e “não se pode mudar 

porque é tradição antiga e muitos emigrantes marcam/conjugam as férias para 

vir à festa”, como refere uma fundadora. Acaba por ser um reencontro dos 

emigrantes. “No mesmo fim-de-semana também se realizam as festas na Cortelha 

(Salir) e em Santa Margarida (Alte), mas nenhuma tira a esta”, como conta outra 

fundadora.

Atualmente tem lugar no Centro Comunitário de Benafim (inaugurado em 

30/11/2004) mas antes, do Centro ter as suas próprias instalações, a festa 

realizava-se em vários locais da aldeia (Lavadouro, Sport Club Benafim e Rua 11 

de Março).

É considerada a festividade mais popular da freguesia de Benafim, que alia 

animação à divulgação da cultura gastronómica do interior algarvio. Realiza-se no 

próximo mês de agosto a sua 22.ª edição.

O milho é o cereal rei da festa e é apresentado de várias maneiras, com destaque 

para o tradicional jantar de milhos ou milhos à moda antiga. E é mesmo à antiga 

que este cereal é preparado, uma vez que passa por todo um processo de 

preparação diferente de outras leguminosas, pois os milhos não precisam de ser 

demolhados. A cozedura dos milhos com a cinza é feita dois dias antes da festa, 

em pleno mês de agosto, num terreno nas imediações da Associação. Começam 

de madrugada, mal vêem onde põem os pés, e o trabalho prolonga-se pela 

manhã. Primeiro os milhos são lavados e cozidos com cinza em latas (molha-se 

tudo à volta, mas o vento às vezes é traiçoeiro e o pior é no princípio, devido às 

labaredas do fogo, mas quando surgem as brasas já se torna mais fácil). Depois 

são muito bem esfregados e escolhidos, para de seguida voltarem a ser cozidos 

já sem cinza. Vão sempre crescendo. Antes de haver a infra-estrutura do Centro 

Comunitário, as voluntárias faziam esta árdua tarefa nas suas próprias casas e 

aprenderam a fazê-la com duas sábias senhoras que lhes transmitiram estes 

saberes. Inicialmente eram 5kg, mas com a mudança para o Centro Comunitário 

a festa foi crescendo e atualmente preparam-se 25kg (em 5 latas). Contaram-nos 

que inicialmente, subestimando a sabedoria dos mais velhos, ferviam os milhos 

com qualquer cinza, mais fácil de encontrar, em vez da cinza de figueira que lhes 

tinha sido aconselhada, mas que é difícil de arranjar. Não deram importância 

por ser coisa dos antigos e tanto fazia ser de uma ou de outra forma. Já depois 

de muitos anos de terem trabalhado com qualquer cinza, tudo mudou quando 

alguém lhes trouxe a cinza de figueira e quiseram-na experimentar. Enquanto 

cozinhavam com a outra cinza, os milhos agarravam-se ao fundo da lata e 

tinham que estar sempre a ser mexidos, com a cinza de figueira era o mesmo 

que cozinhar os milhos numa panela antiaderente, pois não se pegam ao fundo. 

Esta preciosa cinza reduziu em muito o trabalho que tinham e perguntavam-se 

porque é que não tinham descoberto aquilo antes. Esta “grande trabalheira” 

foi-nos contada ao pormenor por quatro das fundadoras da festa, com quem 

conversamos.
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Depois de toda esta preparação prévia, no próprio dia da festa é que é 

confecionado o jantar de milhos. As carnes são cozidas à parte e depois é tudo 

misturado.

Mas é preciso garantir que o milho não falte. Cada vez é mais difícil comprar este 

milho, pois é um cereal ancestral que já pouca gente cultiva. Têm de comprar o 

milho com antecedência, porque em agosto ainda não está bom, pois é semeado 

em abril/maio e só está pronto em setembro/outubro. Costumam comprar milho 

do ano anterior e guardam numa arca para não criar gorgulho ou os conhecidos 

carneiros, como transmitem as fundadoras. É também preciso estar atento para 

saber quem tem lenha de figueira para arder, porque há anos que não há e têm 

de aproveitar a cinza de um ano para o outro. Depois de separada e ardida a 

lenha de figueira é obtida uma cinza leve, fina e macia. Após ser peneirada está 

pronta a ser utilizada na cozedura dos milhos.

Outra especialidade gastronómica que existe na festa, tendo por base o milho, é 

o xarém. Para fazerem estas papas compram o milho já moído e fazem-nas num 

tacho bem grande. É trabalhoso, mas não tanto como o jantar de milhos. Para 

além destes dois pratos o arraial conta ainda com churrasco. Houve anos em que 

tiveram feijoada, galinha com grão e salada de grão, entre outros pratos. Têm 

também doces regionais, para adoçar o palato dos mais gulosos, como: filhós, 

dobradinhas, biscoitos, várias qualidades de bolos (alguns são oferecidos, mas a 

maioria é feita na instituição) e até costas feitas das papas de milho.

Na primeira festa houve feira de veículos novos e usados, exposição de 

artesanato e a animação esteve a cargo de vários agrupamentos musicais. Ao 

longo destas duas décadas o programa tem sofrido alterações. Atualmente o 

programa de animação consta: no sábado baile e atuação de artista; no domingo 

à tarde há torneio de sueca, o baile continua e a noite é dedicada ao fado. Com 

a quermesse realizada (com objetos doados), iniciada em 2006, regressa-se ao 

passado com as habituais rifas, vendidas em ambos os dois dias.

O objetivo da festa é o convívio, angariar fundos e ao mesmo tempo é uma forma 

de desejar as boas-vindas aos emigrantes e forasteiros, recordando as festas e a 

comida regional onde o milho é o protagonista.

A Festa dos Milhos tem-se mantido graças ao trabalho e motivação da comissão 

organizadora/fundadora. O trabalho é tanto que não há vagar para comer, 

como afirmam algumas das fundadoras, que só com o cheiro ficam cheias. Têm 

trabalhado bastante e pensavam que não chegavam até aqui, mas enquanto 

puderem vão fazendo a festa.

Fica o convite para no primeiro fim-de-semana de agosto se deslocarem a 

Benafim para a 22.ª edição da Festa dos Milhos e deliciarem-se com estes 

saborosos manjares.

Outra especialidade 
gastronómica que 
existe na festa, 
tendo por base 
o milho, é 
o xarém.

É CONSIDERADA 

A FESTIVIDADE MAIS 

POPULAR DA FREGUESIA 

DE BENAFIM, QUE ALIA 

ANIMAÇÃO À DIVULGAÇÃO 

DA CULTURA GASTRONÓMICA 

DO INTERIOR ALGARVIO
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Corredoura, zona 
emblemática de 

Loulé
JOSÉ GOMES CABRITA
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O autor deste caderno, José Cabrita – Corredoura, zona emblemática de Loulé 

(lugares, convivências e pessoas) - decidiu preservar a memória de uma época 

associada a tempos de afetividade e de juventude. Uma opção pertinente 

na medida em que se encaixa numa dimensão sensorial, individual e social, 

contextualizada numa abrangência maior que se prende com a memória coletiva 

e intemporal.   

Por isso quisemos perceber qual o devir histórico da Rua da Corredoura e qual 

a sua importância na dinâmica económica, social e urbanística da antiga vila 

de Loulé. Pretendemos conhecer a história atrás das estórias que José Cabrita 

aqui nos deixa. Que rua é esta que bate nos corações de muitos louletanos, 

onde ressoam ainda os pés de meninos e de meninas brincando ou trabalhando 

nas ruas, circulando nas casas uns dos outros, correndo, jogando à bola? Que 

memórias têm todos aqueles que ali nasceram e cresceram? E se nos colocarmos 

nos sapatos da própria rua? O que nos contará ela, desde os tempos mais 

remotos? Que história se torna o seio das memórias deste autor que ao escrever 

este texto pressentiu a importância social, económica, cultural e histórica desta 

rua? 

Introdução
POR LUÍSA MARTINS
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É isso que vamos tentar perceber nesta nota introdutória, para depois nos 

podermos deliciar com as memórias aqui registadas por José Cabrita.

Muitas são as povoações, vilas e cidades portuguesas que mantêm este 

topónimo desde os tempos mais antigos. Em Loulé, esta rua terá tido uma 

importância orgânica na medida em que ligava os caminhos vindos de Albufeira e 

de Silves e os direcionava para Tavira. Mais ou menos a meio do percurso, a Rua 

de Faro cortava-a, ligando esta cidade ao coração da antiga vila, através da porta 

de Faro recortada na muralha medieval. Atualmente, a Corredoura denomina-se 

Rua Eng.º Duarte Pacheco, com início na Rua Antero de Quental e término no 

largo de confluência da Rua Serpa Pinto, Rua Marçal Aboim e Avenida Andrade 

de Sousa. Parte do seu espaço territorial pertence à freguesia de S. Clemente, 

de cariz urbano e outra parte à freguesia de S. Sebastião, de cariz rural, o que 

ainda nos permite compreender a importância desta artéria que ligava gente e 

mercadoria circulando e ali habitando, com suas casas, tendas, lojas e oficinas 

(sapateiros, oleiros, arrieiros, padeiros, alfaiates).

Esta rua, denominada de Rua Eng.º Duarte Pacheco desde 20 de Março de 

19331 (Palma, 2009: 267), continua a ser “a Corredoura” para muitos louletanos. 

Sentimento de pertença que permanece na memória coletiva:

“Entre a mouraria e a porta de Faro, junto às muralhas, surgiu ainda durante o 

período medieval, a Corredoura, que ocupou um terreiro junto à cerca, sendo 

utilizada como local de passagem e/ou paragem de animais. Com a evolução 

urbana o espaço converteu-se numa rua, mais larga e comprida que as restantes, 

e que se assumiu como um dos eixos de acesso ao núcleo, quer a partir de 

nascente, quer de poente, sendo intercetada pela via que se dirigia para Faro.” 

(Palma, 2015: 77)

Este excerto permite-nos ter uma imagem da localização e evolução desta rua. 

Outros autores ajudam a vislumbrar a sua antiguidade através dos estudos que 

têm desenvolvido a partir da documentação arquivística2. Todos são unânimes 

no que respeita à importância urbanística, económica e social da rua, que reunia 

grande número de habitantes apesar de se situar no arrabalde3 da vila. Ali se 

entrecruzavam gente e mercadorias, com suas casas, tendas e oficinas de 

sapateiros, oleiros, arrieiros. 

Num documento de 1385 (Serra, 1999: 51)4 regista-se a preocupação dos homens-

bons do concelho com a manutenção e vigilância da “porta de Faarom”. Não 

referindo a Rua da Corredoura, este documento indicia já a existência de uma 

estrada paralela à muralha, onde desembocava a porta e a estrada de Faro. E 

em 1403 (Serra, 1999: 140-141)5 reforça-se a necessidade das obras na porta e na 

muralha, com recurso ao trabalho de almocreves e de mouros. Estes residiam na 

mouraria que se situava no outro lado da Rua da Corredoura. 

Apesar da aceitação mútua entre as três religiões – cristãos, mouros e judeus6 - é 

aos mouros que cabe vigiar a “vila da peste” que grassava em Faro (Serra, 2004: 

15)7. Embora o documento não refira claramente a Rua da Corredoura podemos 

calcular o seu papel fronteiriço e segregador, ao responsabilizar-se os residentes 

na mouraria para alertar sobre a chegada de alguém vindo de Faro, portador de 

doença8.

A investigadora Maria de Fátima Machado (2016: 46) aponta para 1410 a 

referência mais antiga até agora registada para a Rua da Corredoura, através 

do Fundo dos Órfãos de Loulé (1408-1412). No documento vamos encontrar um 

esclarecimento sobre os bens dos órfãos de Domingos Ruiz, onde se afirma 

a existência de “um pardieiro que he na Rua da Coradoira o qual he foreyra 

Albergaria de Santa Maria” (Machado, 2016: 46). Neste mesmo Fundo dos Órfãos 

de Loulé, no Caderno (1475-1481) outra referência à Rua da Corredoura, em que 

os herdeiros de Mycia, moradora naquela rua, solicitavam a devida avaliação dos 

seus bens (Machado, 2016: 104).

1 Por deliberação de Câmara do município de Loulé, de 20 de Março de 1933, a Rua da Corredoura 
passou a chamar-se Rua Engº Duarte Pacheco, em homenagem a este ilustre louletano.
2 Especialmente a documentação preservada no Arquivo Municipal de Loulé.
3 Apesar da ideia de lugar ou localidade de subúrbio que o arrabalde nos transmite nos nossos dias, 
no período medieval o arrabalde referia-se ao que estava fora da muralha, no aro da povoação.

4 Acta de vereação de 14 de Julho de 1385. As actas de vereação de Loulé, dos séculos XIV-XV foram 
transcritas por Luís Miguel Duarte e sua equipa de colaboradores da Universidade do Porto. As 
transcrições foram publicadas no ano de 1999 em separata da revista Al-Ulyã, cuja coordenação é de 
Pedro Serra.
5 Acta de vereação de 25 de Agosto de 1403. As actas de vereação de Loulé, do século XV que 
também foram transcritas por Luís Miguel Duarte e sua equipa de colaboradores da Universidade 
do Porto. As transcrições foram publicadas no ano de 2010 em separata da revista Al-Ulyã, cuja 
coordenação é de Pedro Serra.
6 Conforme as designações da época.
7 As actas de vereação de Loulé, do século XV foram transcritas por Luís Miguel Duarte e sua equipa 
de colaboradores da Universidade do Porto. As transcrições foram publicadas no ano de 2010 na 
separata nº10 da revista Al-Ulyã, cuja coordenação é de Pedro Serra. Esta referência à problemática 
da peste é apresentada por Luís Miguel Duarte na nota introdutória às transcrições.
8 Só após os oitos meses de vigilância por parte dos mouros é que os judeus e os cristãos ficaram 
também com esta incumbência.

Que história se torna o seio das memórias 
deste autor que ao escrever este texto 
pressentiu a importância social, económica, 
cultural e histórica desta rua? 

Apesar da aceitação mútua 
entre as três religiões – cristãos, 
mouros e judeus – é aos mouros 
que cabe vigiar a “vila da peste” 
que grassava em Faro
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Em finais da centúria de quatrocentos, o núcleo urbano e os arrabaldes 

prosperavam. Embora não tenhamos documentação iconográfica para 

verificarmos as alterações efetuadas em ruas, praças, talho, bancas, estalagem, 

mouraria, judiaria, paços do concelho e outros, a documentação escrita permite-

nos uma imagem, embora ténue, dos novos arruamentos e outros melhoramentos 

executados no corpo da vila medieval, nomeadamente nas principais vias 

do arrabalde, como terá sido o caso da Praça de Fora da Vila ou mesmo da 

Corredoura, duas artérias fundamentais.

Quem saísse pela porta de Faro via, no lado oposto, as casas, as tendas e a 

mesquita da mouraria. A própria mesquita era alvo de vigilância cristã e algumas 

ordenações surgiriam “para que se adoptem determinados procedimentos 

jurídico-administrativos na mesquita da vila, junto à Corredoura…” (Botão, 2001: 

145-165). Ali circulavam 15 quadrilheiros9, homens que zelavam pela segurança 

nos espaços urbanos, percorrendo a rua em todo o seu comprimento10: Afomso 

Vasquez de Maria de Querios; Antonio Rodriguez, alcaide pequeno11; Bras 

Fernandez; Joham Afonso, carniceiro12; Joham Vasquez, vogado velho13; Fernam 

Dias Nicollaom; Fernam Pirez; Fernam Vasquez, almocreve velho14; Luis Afonso 

Bargança; Luis Gordo; Pero Diaz, rendeiro15; Rodrigo Gonçallvez, previsor16; Rui 

Martinz, almocreve17; Stevam Annes (genro de Bras Fernandez).

Localizada a Rua da Corredoura e compreendida a sua importância social, 

económica e urbanística nos séculos XIV e XV, tentemos agora perceber a razão 

do seu topónimo.

O significado do topónimo prende-se provavelmente “pela rua ser larga e direita, 

de passagem ou ligação, isto é, corredouro” (Palma, 2009: 267). Propomos outras 

leituras para além desta. 

Considerando que as populações sempre deram nomes consentâneos com o 

seu quotidiano à maioria das artérias das suas povoações, Corredoura seria a 

rua que corria junto das muralhas, desviada do centro urbano, para nela circular 

gado, obviando-se a sua passagem consequente no centro da povoação. No 

caso de Loulé, esta leitura parece clara no sentido em que, até meados do século 

XX, o gado trazido dos espaços rurais das freguesias de S. Sebastião, Alte, 

Boliqueime era depois encaminhado para “fazer barreira” ou “para a barreira” 

no atual largo das Portas do Céu, pois era ali que se realizava a feira de gado18. 

O largo tem início na Rua Antero de Quental, confluindo precisamente com a 

Rua da Corredoura. Uma rede viária que se manteve economicamente dinâmica 

desde o século XV, verificando-se nela a fusão entre a vida intramuros e a vida 

extramuros, no arrabalde. 

É também provável que na procissão do Corpo de Cristo pusessem touros a 

correr naquela, como noutras ruas paralelas à muralha (Rua dos Grilos, Rua 

dos Inocentes, Rua da Praça). Talvez por isso se associe também esta atividade 

ao topónimo. No final da festa o animal era morto e a carne posta à venda no 

açougue (Martins, 2016: 82), oferecendo-se ainda uma canada de vinho aos 

homens que tinham ajudado a preparar a carne (Gonçalves, 1996:205-207).

Em 1494, outras ruas mais populosas do que a da Corredoura eram a Rua de 

Fernão Fogaça e de Diogo Martins até a Rui Pinto, a Rua dos Inocentes, a Rua 

de Portugal, a Rua de S. Sebastião e a Rua da Praça (Botão, 2001: 148). Após 

o domínio cristão, com o estabelecimento da mouraria e da mesquita após a 

sua saída do núcleo da malha urbana, a Corredoura viu desenvolver-se no seu 

corpo uma vida social e económica que a tornou forte e coesa até decerto finais 

do século XVI, após o édito de expulsão, embora a maioria dos seguidores da 

religião islâmica tivessem optado por continuar na sua terra, prosseguindo a 

religião cristã ou disfarçando. A mesquita não era apenas um lugar de oração 

mas também de reunião. 

Desde o século XIV, a maioria dos moradores da Rua da Corredoura seriam 

“mouros” confinados à sua mouraria. Eram na maioria hortelãos, sapateiros, 

correeiros, oleiros, muitos deles conciliando as duas funções de agricultor/

hortelão da sua própria horta e a função de artesão e vendedor. Estas áreas 

funcionais dariam um ruído de fundo interessante à vila.

9 Profissão semelhante à de polícia municipal. Acta de vereação de 9 de Novembro de 1494. 
10 A Rua da Corredoura teria na época cerca de 1 quilómetro de comprimento.
11 O alcaide pequeno dependia diretamente do alcaide-mor e era responsável pela segurança das 
terras, pela organização das patrulhas noturnas, verificava as licenças para porte de armas, rondas 
noturnas e outras funções quotidianas.
12 Talhante.
13 O advogado mais velho.
14 O almocreve mais velho.
15 Tem terras em arrendamento.
16 Encarregado de informar sobre o tempo; precursor da meteorologia.
17 Mercador ambulante, que transportava os produtos em bestas. 18 Esta “feira da barreira” realizou-se até meados do século XX. 

QUEM SAÍSSE PELA PORTA DE 
FARO VIA, NO LADO OPOSTO, 

AS CASAS, AS TENDAS E A 
MESQUITA DA MOURARIA. 
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As mudanças sociais, religiosas e políticas que surgiram subsequentemente ao 

édito de expulsão no ano de 1496 foram profundas, com as populações islâmicas 

a partir ou a optar pelo processo de cristianização. 

Embora não tenhamos oportunidade para a leitura de toda a documentação dos 

séculos XVII a XVIII podemos calcular que a vida quotidiana continuou, decerto, 

com a manutenção dos lugares de artes e ofícios ao longo da rua. O crescimento 

demográfico ao longo da artéria terá sido uma realidade ao longo do século XVIII, 

apesar de, por ocasião do massacre ocorrido em Loulé na madrugada de 23 para 

24 de Julho de 1833, se terem ali registado mortes, tal como aconteceu nas ruas 

de Sto. António19, Barbacã, nas Bicas Novas20 e outros lugares (Cabrita,2017).

Segundo Jorge Palma (2016: 109) no século XVIII, a Rua da Corredoura tinha 

313 habitantes que pagavam a décima. Este registo atesta também a dinâmica 

económica que se prolongou ao longo dos séculos e que só se vai apagar em 

meados do século XX, acrescendo-se as reformas no planeamento urbano 

levadas a cabo a partir da segunda metade do século XIX e primeiras décadas 

do século XX. A própria Rua da Corredoura foi alvo de obras de melhoramento. 

Chegou mesmo a ser apresentado um projeto por parte de José da Costa 

Ascensão21 que visava a transformação daquela rua numa grande avenida que iria 

ligar à Ermida de Nª Sª da Piedade. No entanto, o projeto não foi avante.

Já no século XIX22, a Rua da Corredoura contava com cerca de 1286 indivíduos 

com profissão registada23, entre os quais: advogado, aguadeiro, ajudador, 

albardeiro, alfaiate, almocreve, amanuense, armador, arrieiro, avaliador, 

boieiro, boticário, caiador, caixeiro, caldeireiro, canteiro, capelão de caçadores, 

carpinteiro, carreiro, carreteiro, correeiro, carteiro, cerzidor, chamiceiro, cirurgião, 

curtidor, costureira, criada, criado, delegado, diretor de colégio, empregado, 

escrevente, escriturário de Fazenda, escrivão, escrivão adjunto da Fazenda, 

escrivão de Direito, esparteiro, estanqueiro, ferrador, ferreiro, fiscal, fogueteiro, 

forneiro, freira, guarda, jornaleiro, lavadeira, lavrador, logista, meirinho, mendigo, 

mendiga, mestre de Escola, militar, moleiro, negociante, oficial de diligências, 

oficial de Direito, oficial de Fazenda, oficial de Justiça, oleiro, padeiro, padre, 

padre coadjutor/ajudador, pedreiro, peixeiro, farmacêutico, podador, porqueiro, 

presbítero, procurador, proprietário, proprietária, reformado, reverendo padre, 

sacristão, sangrador, sapateiro, servo, soldado, surrador, taberneira, tecelão, 

tendeiro, tendeira, tenente, trabalhador, traficante, vendedor24.

Os proprietários, em menor número, eram, entre os anos de 1835 a 189925, os 

seguintes: Ana do Nascimento, Ana Rita, Anastácio Faísca, António Caetano 

Campina, António da Costa Mealha, António Dionísio, António dos Ramos Fome, 

António José Ramos, António Martins Campina, António Pedro Romeiras, Augusto 

António Barros, Cláudio José Pinto, Eufrásia Mariana, Francisca da Encarnação, 

Francisca Rosa Leal, Francisco da Paula Drago, Francisco Jesus da Piedade, 

Francisco José Cavaco, Francisco José Mateus, Francisco José Mendes Martins, 

Francisco Mendes Mateus, Inácio Gonçalves Júnior, Jacinto José Coelho, João 

Álvares, João d’Azevedo Pacheco, João José da Silva Ramos, João José de 

Sousa Ferreira, João Nepomuceno Palermo, Joaquim António de Sousa (ou da 

Silva?) Campina, Joaquim António dos Reis Ascensão, Joaquim José de Carvalho, 

Joaquim Lopes Soeiro D’Amorim, Joaquim Manuel Pereira Vaz Velho, José 

António da Silva, José da Piedade Coelho, José Francisco de Sousa Ferreira, 

José Francisco Rocheta Ataíde d’Oliveira, Luís de Albuquerque Rebelo, Manuel 

da Costa, Manuel dos Santos Peniz, Manuel Gonçalves Bota (ou Bita?), Manuel 

Lourenço de Sousa, Maria Edviges, Maria do Pilar, Maria Violante, Mariano da 

Costa Mealha (?), Mariano da Costa.

De notar algumas curiosidades que nos surgiram no levantamento destes dados 

de 1835 a 1908. As referências às profissões de mulheres são raras, cabendo 

lugar apenas às criadas, lavadeira, taberneira, tendeira, estanqueira, costureira, 

freira e proprietária. No contexto feminino verificámos a existência de muitas 

viúvas, assim como de muitos casais em que as mulheres são mais velhas que os 

seus maridos. No ano de 1840 surge-nos uma mendiga, Maria Inácia e no ano de 

1843, uma “trabalhadora”.  

Chegados ao século XX percebemos uma continuidade no número significativo 

de habitantes. A Rua da Corredoura permaneceu a rua mais populosa da antiga 

vila louletana. Nesta dinâmica artéria estava instalado o jornal O Primeiro de 

Maio, fundado em 1 de Maio de 1913, com administração e direção de Anastácio 

Guerreiro Dourado. Acresce-se que a tipografia também ali funcionava. 

Consegue-se ainda, saber, através da pena de Ataíde Oliveira, que Mariano 

da Costa terá construído um armazém “perto do seu prédio à Corredôra”, 

nas paredes do qual integrou a coluna do pelourinho. E descreve ainda, que 

o pelourinho se situava em frente do arco do relógio, sobre quatro degraus, 

composto por coluna com pedra quadrada e quatro ferros no topo (Oliveira, 1989, 

3ª ed.: 73-74).

No início do século XX, José da Costa Mealha, enquanto presidente da Câmara 

decidiu que a rua passaria a denominar-se “Conselheiro Alpoim”26. Mais tarde, 

em 1933, o então presidente da Câmara José Joaquim Soares apresentou outra 

proposta à Câmara: que a rua se passasse a chamar “Engº Duarte Pacheco”. Esta 

foi aprovada por unanimidade (Palma, 2009: 267).

25 Entre os anos de 1900 a 1908 são muito raros os registos das profissões dos confessados. No caso dos 
proprietários, esses dados são inexistentes. 
26 Proposta apresentada à Câmara em 1907.

19 Atual Rua Miguel Bombarda.
20 Atual Largo Bernardo Lopes.
21 Presidente da comissão eletiva de 11 de Outubro de 1910 a 10 de Maio de 1911. 
22 Róis de Confessados da Freguesia de S. Clemente, 1835-1908 (PSCLLE/D/A/001/Lv001-Lv063). 
Para este levantamento de dados contámos com a preciosa colaboração das colegas Susana Brás, 
que também fez o tratamento estatístico dos dados, da Daniela Martins e da nossa colega e amiga 
de muitos anos, Anabela Guerreiro, voluntária e constante parceira na Paróquia de S. Clemente. 
Bem hajam pela companhia, pela colaboração e pelos momentos de espanto no reencontro com os 
nossos antepassados. Ainda, agradecemos ao Sr. Padre Aquino a possibilidade de desenvolvermos a 
pesquisa no Centro Paroquial. Agradecemos também a colaboração do Sr. Nelson Sousa.
23 Considerando o pouco tempo para levantamento de dados optámos por fazer registos trianuais que 
nos permitiram um quadro aproximado e real da dinâmica socioeconómica da artéria.
24 Registos feitos de acordo com designações da época.
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Em síntese, a viagem cronológica que aqui apresentamos pela Rua da 

Corredoura revela como a estrutura urbana da vila medieval de Loulé se alargou 

para fora das muralhas. A segregação religiosa quatrocentista não impediu 

a livre circulação de pessoas e bens27 acrescendo-se a isso uma animação 

comercial e artesanal que distinguiu a vila das demais do Algarve e a própria 

Rua da Corredoura das suas congéneres. Uma expansão que se deveu a 

motivos políticos, sociais e económicos e que imprimiu uma raiz empreendedora 

transmitida às gerações e moradores vindouros.  

Por isso vemos a Rua da Corredoura entrar no século XX com um dinamismo que 

se prolongou até à década de 70, com o reconhecimento dos seus moradores, 

tabernas, mercearias, fornos de pão, sapateiros, adegas e outros espaços 

comerciais e de artesanato. Para este período em que se contextualizam 

as memórias de José Cabrita dividia-se a população em quatro classes, de 

acordo com uma proposta – Notícia sobre o actual ambiente político nos 

meios provinciais e rurais – sugestões e alvitres – da lavra de Raul Rafael Pinto, 

datada de 9 de Maio de 1947 (Martins, 2005: 207). A “Classe Perigosa” era, 

segundo o autor, constituída por caixeiros, barbeiros, operários especializados, 

pessoal menor do funcionalismo, pessoas da construção civil, pequenos 

proprietários, lavradores e industriais. Esta “Classe Perigosa” influenciava a 

“Classe D” ou “Classe Humilde”, composta por jornaleiros, descarregadores, 

pequenos operários, trabalhadores rurais, serventes. Se olharmos ao pano de 

fundo socioprofissional aqui descrito por José Cabrita poderíamos considerar 

que, à exceção de uma minoria pertencente à Classe A e B (profissões liberais, 

intelectuais, magistratura e alto funcionalismo, empregados de escritório, médio 

funcionalismo, empregados bancários, professores primários e proprietários, 

lavradores e industriais remediados), a maioria dos moradores da Corredoura e 

ruas limítrofes seriam da designada “Classe Perigosa”. 

27 Pelo menos até ao édito de expulsão/conversão de mouros e judeus, de 1496.

Nesta memória apaixonada e vivaz de José Cabrita vamos encontrar retratos 

de uma época que envolve muitos dos que a vão ler. Uma memória passada a 

escrito, que servirá também de fonte documental para a história da cidade de 

Loulé. Um texto escrito com o coração, carregado de sorrisos que decerto se irão 

espelhar nos rostos dos leitores.

A segregação religiosa 
quatrocentista não impediu a 
livre circulação de pessoas e 
bens acrescendo-se a isso uma 
animação comercial e artesanal 
que distinguiu a vila das demais 
do Algarve
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Corredoura, zona 
emblemática de Loulé
POR JOSÉ GOMES CABRITA

Com o intuito de preservar para memória futura, decidi escrever sobre os lugares, 

convivências, atividades e comportamentos das pessoas que nas décadas de 50 

e 60 do século passado residiam no território a que chamávamos CORREDOURA.

A corredoura é um território que abrange a Rua Engenheiro Duarte Pacheco, as 

ruas limítrofes a norte Largo Professor Cabrita da Silva, Largo Batalhão Sapadores 

do Caminho-de-Ferro e Rua 1º de Dezembro, a sul da Rua de Faro, Rua Marçal 

Pacheco, Rua S. João de Brito, Rua D. João de Castro, Travessa dos Oleiros, 

Travessa da Imprensa, Rua do Saco e Rua da Mouraria.

No ano de 1955, com três anos de idade fui residir com os meus pais para o rés-

-do-chão da moradia nº 83 da Rua Engenheiro Duarte Pacheco que tinha duas 

portas de entrada, a saber: a entrada principal do lado da referida rua e a outra 

do lado da Travessa da Imprensa. Em função do dia-a-dia a porta de serviço era 

a da Travessa da Imprensa. Como não tinha proteção chegava mesmo à entrada 

de casa, sendo que ao colocar um pé fora estava na rua sem qualquer proteção. 

O trânsito era diminuto na Corredoura o que não invalidou que aos 4 anos fosse 

atropelado por um jovem montado na sua motorizada de nome Vicélio Sousa, 

conhecido por Vicélio da Louletana do qual sou amigo. Segundo informação de 

minha mãe, fui projetado uns 30 metros ao longo da Travessa da Imprensa. Devo 

dizer em abono da verdade que o Vicélio não teve qualquer culpa no acidente, 

visto ter sido surpreendido com a minha presença no meio da rua. Com muita 

sorte consegui sobreviver ao acidente sem mazelas que me poderiam marcar 

para sempre. Este episódio da minha vida serve para iniciar a descrição de toda 

uma vivência que existia na Corredoura, apesar das dificuldades que passavam a 

maioria dos residentes.

1 No 1º andar funcionava uma tipografia, imaginem o impacto das máquinas 

em plena laboração, principalmente as utilizadas na impressão dos diversos 

documentos produzidos, cujo funcionamento era feito pela mão ou pé dos 

operários. A tipografia tinha diversos operários ao serviço e era gerida pelo 

Firmino Caracol, homem truculento que, por vezes, no período pós-almoço 

conseguia ofuscar o ruído feito pelas máquinas, tal era a força da retórica com 

que repreendia os seus colaboradores. Creio que a tipografia foi fundada pelo 

senhor Anastácio Dourado com a alcunha de “Chibato”, republicano, pai da 

Isabel Dourado professora de música, chegou a publicar um jornal chamado “O 

Louletano” que me lembro ter visto alguns exemplares antigos na arrecadação 

da tipografia. No 2º andar viviam duas senhoras idosas solteironas, tias da Isabel 

Dourado que pouco saíam de casa, posso até afirmar com certeza que uma 

delas, a mais velha, nunca foi vista na rua. Era esta que passava os dias à janela 

do lado da Travessa da Imprensa. As suas figuras sinistras provocavam medo, 

cheguei a ter sonhos horríveis com as referidas senhoras.

2 As pessoas que moravam na Travessa da Imprensa tinham características 

diferentes. O “Ti Tonho Páchá” e a “Ti Engrácia” casados, feirantes; o Júlio e a 

Cesaltina pais do “Moço da Corredoura” Carlos Gema para os amigos “Caleta”, 

ele empregado no Barrocal negociante de figo, ela costureira de alto nível; 

António João e Isabelinha pais da “Moça da Corredoura” Vivina, infelizmente 

falecida, ele sapateiro e ela empregada doméstica; “Tonho Batida” e “Sanita 

Peluda” ele vendedor de peixe na Praça, ela prestadora de serviços de lavadeira; 

“vizinho” Berto e Teresinha ele oleiro e ela vendedora com banca no Mercado 

Municipal, pais do Amândio e do Norberto; “Mariazinha” solteira vivia com a mãe 

e o tio José Maria Gádeme, mais tarde conhecido pelo “Pára e Bebe”; Manuel 

Cabrita e Maria de Sousa Gomes conhecida por “Marquinhas Borralha” pais do 

“Moço da Corredoura” que é este vosso amigo, ambos funcionários do Hospital 

da Nossa Senhora dos Pobres em Loulé.

“Mariazinha” solteira vivia com a mãe 
e o tio José Maria Gádeme, mais 
tarde conhecido pelo “Pára e Bebe”
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3 A “escola paga” das Mucancas situada na Rua Engenheiro Duarte Pacheco 

foi palco do ensino pré-escolar de muitas das crianças da Corredoura e não só, 

que de alguma forma supria a incapacidade política do Estado de cumprir as 

suas obrigações em matéria de ensino naquele escalão etário. Por incrível que 

pareça não frequentei a “Escola” das Mucancas, não obstante residir a 20 metros. 

Segundo a minha mãe as irmãs Mucancas recusaram o Zé, era assim que me 

chamavam, com esta incrível justificação: “ – Não queremos aqui o Zé porque 

ele grita à nossa porta”, importa referir que me lembro de algumas vezes no calor 

da brincadeira ter feito barulho à porta das senhoras. Pelos motivos descritos 

fui fazer a aprendizagem pré-escolar com uma senhora conhecida por “Calado” 

residente na Rua Martim Farto.

4 As mercearias/tabernas do “Carlinhos Preguiça” e do Sebastião Murta eram 

referências importantes na Corredoura, sendo que havia outras que eram 

conhecidas por “Fanha” e por “Perneca” cuja clientela ficava muito abaixo das 

demais. Na época, talvez por dificuldades económicas, os trabalhadores tinham 

por hábito, principalmente ao jantar, levarem para a taberna duas fatias de pão 

preenchidas principalmente com toucinho já que a carne e o chouriço andavam 

escassos, retirado da panela do feijão com arroz ou massa que as respetivas 

esposas cozinhavam. A cozedura levava bastante tempo em função dos fogões 

a petróleo utilizados. Chegados à taberna pediam um “Guardanapo”, copo de 

vinho com a capacidade de 250 mililitros para acompanhar a “sobremesa”. 

Para alguns um “Guardanapo” não chegava para as encomendas, era ver o 

“Carlinhos Preguiça” encher novo copo diretamente dos tonéis. Havia dois fornos 

de cozer pão, a saber: o do Chico Mariano situado na Rua D. João de Castro, 

pai do conhecido “Moço da Corredoura” Zeca Mariano, cineasta, ao que julgo 

saber imigrado na Austrália mas que muitas vezes aparece por Loulé, do “Santa 

Preta” situado na Rua Marçal Pacheco junto ao Cadoiço. Entre outras profissões 

pontificavam os oleiros e os sapateiros, desde logo as olarias do Chico Bicho, 

Chico Lopes, José Pedro conhecido por “Larica”, João de Mudo e José João 

Velhote, a oficina de sapatos do Sebastião Viegas conhecido por Sebastião 

Tero, pai do Abílio e do Jorge, “Moços da Corredoura” mas de outra geração, o 

“Sbábáque” que além de fabricar também vendia em feiras e mercados, o pai 

e filhos Floros, mais conhecidos pelos “Pau da Lixa” também na indústria de 

calçado. As tabernas como ponto de encontro e convívio eram muitas vezes 

palco de cenas hilariantes; por exemplo o Ti João cunhado do guarda-redes José 

de Reis que foi transferido do Louletano para o Clube de Futebol Os Belenenses 

de Lisboa, trabalhador da Panificadora Ramos situada junto ao Largo Manuel 

Arriaga, vulgo Largo Manuel da Mana, na freguesia de S. Sebastião. O bom do tio 

João deslocava-se todos os dias à padaria do Chico Mariano para entregar pão 

para ser vendido ao público. A mercadoria era transportada em carro de mula 

que estacionava em primeiro lugar junto à taberna do “Carlinhos Preguiça”. Logo 

que entrava e sem necessidade de pedir, eram servidos dois “Guardanapos” de 

vinho. Bebia o primeiro quase sem “respirar” depois deslocava-se à porta, em 

voz alta dirigia-se a um hipotético amigo desta forma: “– Ai não vens? Então bebo 

eu”. Como é óbvio voltava para o balcão e num ápice bebia o segundo copo. 

Esta cena deve ter sido criada com objetivo de esconder a anormalidade que era 

pedir de uma só vez dois copos de vinho, mas é somente a ilação que tirei e nada 

mais. Generosa e Fernando Lácé figuras castiças da Corredoura, frequentavam as 

tabernas alternadamente, tendo como preferida a do ”Carlinhos”. Tanto ele como 

ela gostavam do seu “copito”, nessa circunstância exteriorizavam a sua dinâmica 

através de cantorias em que a Generosa cantava e o Fernando acompanhava 

com o seu inseparável Banjo. As festas dos Santos Populares eram momentos 

muito interessantes da vida coletiva da Corredoura. Na Travessa da Imprensa 

os festejos eram caracterizados por uma grande fogueira, como mandava a 

tradição, no centro da rua onde todos cumpriam o ritual de saltar a fogueira. Para 

gáudio das crianças, onde me incluía, a família do senhor Adriano Carapeto onde 

pontificavam as lindas e belas filhas, residia na Rua de Faro mesmo no limiar da 

Travessa da Imprensa, projetavam uns pequenos foguetes luminosos alusivos à 

época festiva que davam um colorido muito bonito. Não faltavam os caracóis e 

outros petiscos sempre acompanhados de bom vinho e o consequente bailarico.

As mercearias/tabernas do 
“Carlinhos Preguiça” e do Sebastião 
Murta eram referências importantes 
na Corredoura
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5 As brincadeiras eram bastantes, desde logo jogar à bola na rua, só que neste caso 

havia um problema, a repressão que a Polícia de Segurança Pública exercia sobre nós 

no sentido da proibição. Lembro-me do meu pai ter sido convocado para se apresentar 

no posto de Loulé a fim de efetuar o pagamento da multa aplicada por eu e outras 

crianças termos cometido o “crime” de jogar à bola na rua. Havia outras brincadeiras 

tais como jogar à “Rolha”, ao “Timánarde”, ao “Cavalinho da Batalha” ou simplesmente 

correr no circuito interior do Jardim dos Amuados situado em frente à Igreja Matriz, jogar 

ao “Belindro” que era a designação que nós dávamos e não “Berlinde” designação que 

era dada na capital Portuguesa, jogar à “Calha” que eram as tampas das cervejas e dos 

refrigerantes nas quais colocávamos uma borracha circular para dar estabilidade e daí 

percorrer os parapeitos dos lancis existentes. Uma das disputas que tínhamos consistia 

no facto de adquirir aquela a que designámos como “Calha Custosa”, porventura difícil 

de encontrar. Lembro-me ter ouvido falar que na estrumeira do Café Calcinha havia as 

tais “Calhas Custosas”. Não estive com meias medidas desloquei-me ao café, vasculhei 

a dita estrumeira e por sorte encontrei uma da Compal que foi considerada como “Muito 

Custosa”.

6 Jogar à bola na rua, uma preferência de todos nós, não obstante as dificuldades 

impostas como foi referido anteriormente. Eu, alguns anos mais velho, organizava de 

vez em quando um jogo de futebol “mano a mano” entre o Vítor Aleixo e o Adelino 

Campina. O campo normalmente era a Travessa da Imprensa, balizas feitas com duas 

pedras separadas entre si pela distância de um metro aproximadamente, colocadas nas 

extremidades da artéria. O Adelino extrovertido, mais rápido, inconstante no domínio da 

bola, bem se esforçava para marcar golos na baliza do Vítor. Por outro lado, este mais 

tecnicista, ponderado, levava quase sempre de vencida o adversário.

7 Também se organizavam jogos de futebol no Largo da Matriz, aí formavam-se equipas 

com um número razoável de “Moços da Corredoura”. Lembro-me do portão do lagar 

existente servir de uma das balizas. O piso do Largo era feito por pedras irregulares que 

prejudicavam a “Técnica”, leia-se controlar, dominar e chutar a bola, bem como a parte 

física, pois muitas vezes ficávamos maltratados quando aconteciam quedas provocadas 

no calor do jogo.

8 A Igreja Matriz, referência importante da Corredoura era frequentada por 

muitas pessoas da zona. Nós “Moços da Corredoura” gostávamos das cerimónias 

por altura da Páscoa. As celebrações alusivas à tradição católica nomeadamente 

o “Lava-Pés” em que eram figurantes pessoas consideradas pobres ou 

indigentes, eram presididas pelo Padre Peres e pelo Padre Cabanita. O chão da 

Igreja era preenchido com rosmaninho que emitia um cheiro muito agradável a 

natureza. O senhor Joaquim Coelho, idoso com dificuldade em se movimentar, 

ao que soube reformado das Finanças, controlava as pessoas durante as 

celebrações. Nós, crianças com a nossa irreverência por vezes quebrávamos 

o silêncio próprio das cerimónias. Nessa circunstância éramos reprimidos pelo 

senhor Joaquim Coelho com a ameaça de nos colocar fora da Igreja. Por ironia do 

destino décadas depois eu também me reformava como funcionário de Finanças. 

O padre Peres homem alto dotado fisicamente, residente na Rua Engenheiro 

Duarte Pacheco andava vestido sempre com batina preta, era o nosso “predileto” 

visto nos contemplar com um rebuçado de alteia sempre que lhe pedíamos a 

bênção; o termo utilizado era: “Bençoa Senhor Padre”. Nas missas que celebrava 

na Matriz tinha como sacristão um “Moço da Corredoura” chamado Amadeu 

Carrilho, irmão do atual Bispo do Funchal. O padre Cabanita residente no Largo 

Batalhão Sapadores do Caminho-de-Ferro era um homem aparentemente calmo, 

mas nas missas que dizia, na parte em que tinha de ler passagens do Evangelho, 

não conseguia pronunciar corretamente as palavras que lhe saíam da boca como 

se estivesse a soprar. Perante isto, nós não conseguíamos conter a risada, não 

obstante o respeito que tínhamos pela Igreja. Dizer também que numa casa 

pequena confrontante com a moradia do padre Cabanita, funcionava um depósito 

de produtos alimentares tais como queijo, leite em pó e farinha provenientes da 

Cáritas Portuguesa, para serem entregues às famílias carenciadas.

Havia outras brincadeiras 
tais como jogar à “Rolha”, 
ao “Timánarde”, ao 
“Cavalinho da Batalha” 



48 49

9 A atividade dos meus pais evolui no sentido do negócio de “Quinquelharias” 

em feiras e mercados. Tenho a noção de fazerem as feiras de Quarteira e 

Albufeira e os mercados do Algoz e Estoi, entre outros. Depois veio a banca 

no Mercado Municipal ao lado da Carminha do Anselmo, mãe de um ilustre 

Louletano chamado Maurício que veio a ter negócios em Albufeira. Entretanto 

meu pai consegue emprego na Câmara Municipal como responsável pela 

abertura e fecho do Mercado bem como a sua limpeza. Posteriormente, por 

imperativo legal é obrigado a ter o diploma da 4ª classe do ensino primário, 

realçando a curiosidade de ter andado na explicação em simultâneo comigo, ele 

para conseguir o objetivo referido e eu para o exame de admissão ao ensino 

secundário. A professora protagonista foi a D. Antónia Caliço residente na Rua do 

Poço. Vitalino Martins Aleixo era nosso vizinho e muito amigo do meu pai. Eram 

os dois apaixonados pelo futebol, ao que sei ambos benfiquistas sem esquecer 

o seu Louletano do qual eram sócios. Tanto um como outro não gostavam 

mesmo nada do regime salazarista. O Vitalino como mais conhecedor da política 

chamava à atenção do meu Pai para que tivesse cuidado, por exemplo, ao ouvir 

as emissões da rádio Voz da Liberdade e da rádio Moscovo, que chegavam às 

telefonias em onda curta. A narrativa do Vitalino era esta: “– Senhor Manel, era 

assim que o tratava, tenha cuidado quando estiver a ouvir “rádio”, resguarde-se”.

10 Em 1963 meus pais compraram um televisor da marca General Electric a 

prestações ao senhor José Guerreiro Martins Ramos. A partir desse momento e 

porque me parece que foi uma novidade na Corredoura, a sala da minha casa 

enchia com a vizinhança ávida de assistir às emissões da RTP. Sem ser pedido 

qualquer compensação, a vizinhança achava por bem ajudar no pagamento 

da eletricidade consumida. Por via da atividade em feiras e mercados, foi 

conseguido lugar fixo durante três meses de verão na Praia de Quarteira, situado 

entre os dois portões ainda existentes. Era montada a barraca com a banca 

para os produtos à venda e que servia de dormitório para nós. O conhecimento 

adquirido principalmente com pessoas de Quarteira e Alte, gerou por parte dos 

meus pais solidariedade com as famílias que tinham filhos em condições de fazer 

o exame da 4ª classe do Ensino Primário que ao tempo era feito em dois dias na 

sede do concelho. Como os transportes em autocarros eram escassos e por isso 

com horários incompatíveis, os táxis com preços pouco acessíveis e as pensões 

caras, os pais dos alunos pediam para ficar uma noite na nossa casa. Claro 

que foi aceite o pedido, era ver a sala a que chamávamos “Casa de Fora” toda 

preenchida com colchões e mantas no chão. 

11 Na Corredoura, mais propriamente na Rua Engenheiro Duarte Pacheco junto 

à muralha de Loulé, existiam ruínas a que chamávamos “Os Casarões”. Era ponto 

de encontro para brincadeiras diversas mas havia um grande problema, é que as 

ruínas eram utilizadas como latrinas de uma parte dos moradores, uma vez que 

havia casas que não estavam ligadas à precária rede de esgotos existentes e 

as que estavam, muitas não tinham casa-de-banho, somente um “buraco” onde 

eram despejados os dejetos. Havia casas que o tinham em plena cozinha.

12 A olaria era uma atividade muito importante, fabricava-se diversas peças 

tais como vasos para flores, enfusas, cântaros e alcatruzes, estes produzidos 

em grandes quantidades uma vez que eram utilizados na pesca do polvo em 

Santa Luzia e Cabanas de Tavira. O cântaro com a capacidade à volta dos 20 

litros tinha uma particularidade na sua construção. Na época ouvia dizer que era 

preciso ter “Braço” para poder fazer o cântaro e que havia poucos oleiros que 

o faziam, entre eles estava o José Pedro conhecido por “Larica“ que era casado 

com a Chica Vazinho que tinha a sua atividade em casa na produção de bolsas 

e aventais feitos com restos de tecidos. O casal não tinha filhos pelo que fizeram 

uma espécie de adoção da sobrinha Lucília.

13 Naquela época a empresa J. Francisco Costa Ld.ª associada à designação 

“Costa Páté”, produzia vinho cuja marca principal era o AREIAS. As uvas 

provenientes das areias de Albufeira faziam-se transportar em camiões de caixa 

aberta de tonelagem média. Como a empresa estava situada junto ao Estádio 

Municipal o trajeto era feito pela Rua Engenheiro Duarte Pacheco, coração da 

Corredoura, a uma velocidade reduzida não só pela carga transportada como 

pelo piso que era de terra batida até à muralha. Esta situação permitia aos 

“Moços da Corredoura” “assaltarem“ as viaturas em andamento retirarem alguns 

suculentos cachos de uvas sem que o condutor se apercebesse.

14 O Barrocal, sogro do Sebastião Martins, tinha uma empresa de frutos secos 

em que predominava o figo. Exportava devidamente acondicionado em ceiras de 

empreita. O Júlio trabalhava na empresa o que permitia que o filho “Caleta” e eu 

tivéssemos acesso à espécie de mel que era produzido pelos figos na câmara 

de expurgo, a que chamávamos “Acepipe” para depois barrar o pão, no que 

resultava um delicioso lanche.
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15 O Cadoiço era muito importante na vida das pessoas, permitia a lavagem 

de roupa nas águas correntes da ribeira, tinha uma fonte de água cristalina onde 

o pessoal se abastecia com enfusas de barro vermelho que mantinham a água 

fresca. O pego formado pela queda de água tinha dimensão e profundidade 

razoáveis, local ideal para o desenvolvimento de enguias a que nós chamávamos 

“eirós”. A captura, que presenciei muitas vezes, era feita com um garfo adaptado 

a um cabo de madeira com dimensão superior. Devo realçar o “Moço da 

Corredoura” Gabriel conhecido por “Balhão” especialista na apanha de tão 

apreciada iguaria. Junto ao pego, na margem esquerda da ribeira existia uma 

reentrância formada na rocha na qual se acolhia com os seus parcos haveres 

uma senhora que tinha problemas mentais a que chamávamos “Maria Apaga a 

Luz”. Numa invernia em que o caudal da ribeira subiu bastante, foi necessário 

a intervenção dos Bombeiros para salvar a dita senhora. Os Pegos de Cavalo 

a jusante eram locais agradáveis para tomar banho durante o Verão. Como 

as águas não estavam poluídas havia condições para o desenvolvimento 

de anfíbios, lembro-me de ter nadado num dos pegos com a companhia de 

pequenas cobras de água.

16 O Jardim dos Amuados situado em território da Corredoura era e é uma 

referência de Loulé, quer pela sua beleza natural consubstanciada nas flores, 

relva e árvores, quer pela vista magnifica da baixa de Loulé, zonas rurais e o 

Santuário da Senhora da Piedade – Mãe Soberana. Local calmo e romântico 

ideal para estudo em época de exames, para namoricos e para as diversas 

brincadeiras que por lá se faziam. Tive sempre vontade de subir a Torre Sineira 

da Igreja Matriz até aos sinos. Com a permissão de José Rufino, tocador dos 

sinos tentei mas não consegui porque a escadaria em caracol muito acentuada e 

já degradada, me causava medo. 

17 Na Rua de Faro residia um senhor chamado João de Freitas Filhó, tio 

do conhecido José Filhó, que tinha doença mental. Pianista de alta estirpe 

frequentou a fina flor da sociedade Portuguesa e chegou a retirar o nome 

“Filhó” que considerava menor, tal era o ambiente em que vivia. Passava grande 

parte do tempo no cruzamento da Rua Engenheiro Duarte Pacheco com a Rua 

Marçal Pacheco junto à mercearia do Sebastião Murta. Devido à sua doença 

não suportava ruídos fortes ficando impaciente e agressivo. Era conhecido 

pelo “Juanico Páné”, nunca percebi o porquê de tal alcunha. Uma das cenas 

que retive foi na Rua de Faro, mesmo em frente de sua casa, um grupo de rua 

a que chamávamos saltimbancos, proporcionavam um espetáculo em que a 

principal atração era uma cabra a fazer equilíbrio no gargalo de uma garrafa, 

sempre acompanhada de música e tambores que provocavam ruído imenso. 

Como o Juanico tinha horror ao barulho, possivelmente por causa da doença, 

saiu disparado de casa e investiu contra alguns elementos do grupo, mas foi 

neutralizado pela vizinhança que estava a assistir e assim evitou-se prováveis 

danos físicos.

O JARDIM DOS AMUADOS SITUADO EM TERRITÓRIO DA 

CORREDOURA ERA E É UMA REFERÊNCIA DE LOULÉ, QUER PELA 

SUA BELEZA NATURAL CONSUBSTANCIADA NAS FLORES, RELVA E 

ÁRVORES, QUER PELA VISTA MAGNIFICA DA BAIXA DE LOULÉ, ZONAS 

RURAIS E O SANTUÁRIO DA SENHORA DA PIEDADE – MÃE SOBERANA.
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18 A Sanita Peluda era uma pessoa alegre, divertida, principalmente quando 

estava com um copo a bordo. Gostava de vinho branco, chegava a dizer-me 

para pedir ao meu pai Dez Tostões para lhe pagar um “guardanapo” na taberna 

do Sebastião Murta. Nas tardes/noites de verão à janela de casa interpelava as 

pessoas que passavam pela Travessa da Imprensa. Uma dessas investidas foi 

com o senhor Luís Besugo que morava na Rua de Faro, proprietário de um talho 

no Mercado Municipal, nestes termos: “– Ó cabrão, dez chões de toicinho é só 

uma coisinha”. Penso que esta reação está relacionada com o facto de considerar 

que o toucinho que recebia a troco de 10 tostões ser pouco. Claro que o senhor 

Luís não reagia por saber como ela atuava quando estava naquele estado. O 

João Barata, empregado da mercearia do Carlinhos Preguiça, costuma passar na 

Travessa depois de assistir à sessão de cinema e como é evidente também era 

presenteado com os dislates da Sanita Peluda.

19 Na Corredoura havia as chamadas “casas de meninas”. Tenho em memória 

na Rua S. João de Brito uma senhora chamada “Bia Almoa” que geria as 

“atividades” em que estavam envolvidas algumas “meninas”, lembro-me que uma 

delas chamava-se “Nita”.

20 José Maria Galo homem da burguesia Louletana residia numa casa da 

Rua S. João de Brito que dava acesso a uma das suas propriedades situada 

ao fundo da Rua do Saco. Tinha duas filhas e um filho de nome Zéquinha, com 

incapacidade física e mental, gostava de falar de Futebol com a malta mais nova 

e era um fervoroso adepto do Benfica.

21 Pereira da Costa médico dentista com consultório na Rua Engenheiro 

Duarte Pacheco vivia com a sobrinha que foi minha colega na 1ª classe do ensino 

primário na escola da Barreira, a professora era a D. Vitória Saias, infelizmente 

falecida no ano de 1969 em simultâneo com o esposo Brito da Mana num brutal 

acidente no Patacão – Faro.

22 “Mulher do Carvão” nunca soube o seu nome, era assim que nós a 

tratávamos. O estabelecimento de venda de carvão estava situado na Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco, a casa era muito escura com pouca iluminação 

parecendo um lugar sinistro.

23 Barbearia do pai do Januário Preto na Rua Marçal Pacheco junto ao 

Hospital da Nossa Senhora dos Pobres tinha a cadeira de atendimento dos 

clientes muito antiga, totalmente em madeira.

24 Chico Correia, oficina e venda de bicicletas a pedal na Rua Marçal Pacheco, 

onde se consertava tudo desde remendar um simples furo no pneu até a 

questões mecânicas mais complicadas.

25 “Qnito” barbeiro na Rua Marçal Pacheco onde a minha mãe me mandava 

cortar o cabelo, sobrinho do Padre Santinhos conhecido pelo “Pata Larga” 

dedicava-se também ao fabrico de pomada para calçado e outros produtos tais 

como tintas para pintura de sapatos. 

26 A vacaria do Marrachinho, situada na Rua de Faro, produzia leite em 

quantidade e de boa qualidade atestada pela inspeção sanitária que ocorria 

no Mercado Municipal. A ordenha manual era feita por um jovem da Tôr que 

estava hospedado na nossa casa chamado José Cabaço conhecido por “Zézinho 

Boneca” que começava a sua tarefa às 4 horas da madrugada. 

27 O Chico Mariano tinha um cavalo branco muito conhecido a que chamavam 

“Smook”, utilizava-o no “carro de besta” para transporte de pão e outras 

mercadorias e também na procriação. Infelizmente assisti à sua morte em plena 

Rua D. João de Castro mesmo frente ao forno, em virtude de ter ingerido pão 

bolorento que se encontrava na manjedoura. A consternação do dono bem como 

da vizinhança foi muito grande. 

28 “Zé Bolotinha“ sapateiro, casado com a Cremilde “Cavala Branca“ era um 

grande cliente da taberna do Carlinhos Preguiça. Ao fim da tarde era vê-lo à 

mesa da taberna com o seu petisco acompanhado de um “Guardanapo“. Mais 

tarde veio a separar-se da mulher e “juntar-se” com uma senhora chamada Otília 

que morava na Travessa dos Oleiros.

CHICO CUSSUMIDO, ERA UM HOMEM CASEIRO, 
POUCO VISTO NAS TABERNAS, DEDICAVA-SE QUASE 

EXCLUSIVAMENTE AO TRABALHO QUE REALIZAVA NO 
“OFÍCIO” EM CASA.
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29 Francisco Rosário Herculano conhecido por “Chico Cussumido” sapateiro, 

pai do também Chico Cussumido, era um homem caseiro, pouco visto nas 

tabernas, dedicava-se quase exclusivamente ao trabalho que realizava no “ofício” 

em casa.

30 Na época dos Santos Populares no Largo Professor Cabrita da Silva era 

erguido um grandioso mastro alusivo às festividades, onde pontificavam os 

bailaricos, os petiscos, os convívios entre os moradores. Nós, crianças ficávamos 

muito contentes com o ambiente de festividade.

31 Vou tentar mencionar todos os “Moços da Corredoura” que foram meus 

contemporâneos e com idade muito próxima. Desde logo Carlos Gema “Caleta” 

vizinho residente na Travessa da Imprensa, Délio Santos para nós “Dela Macaca” 

residente na Rua D. João de Castro, António Montes conhecido por “Toia” e 

irmão José Joaquim residentes na Travessa dos Oleiros, Chico Lula residente na 

Travessa dos Oleiros, Amândio Pereira conhecido por “Amandinho” residente na 

Rua S. João de Brito, José Raul que veio dos lados de Alte para a 3ª classe do 

ensino primário e que foi meu colega na escola da Rua Ancha, residente no Largo 

Professor Cabrita da Silva, Carlos José Martins e irmão “Luís Piçarra” residentes 

no Largo Professor Cabrita da Silva, Tó Viegas residente na Rua Marçal Pacheco, 

Elisiário Pintassilgo residente na Rua da Mouraria, Carlos Passarinho e irmãos 

Orlando e Fernando residentes na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, Casimiro 

Aleixo residente na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, João Campina residente na 

Rua S. João de Brito, José Manuel Assunção residente na Travessa dos Oleiros, 

Jorge Mestre residente na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, Irmãos Tomázinho 

residentes na Largo Batalhão Sapadores do Caminho-de-Ferro, Deodato 

residente na Rua do Saco mais propriamente na Horta do José Maria Galo, Vítor 

Queiroz residente na Rua Marçal Pacheco, Zé Rufino residente na Rua D. João 

de Castro, Álvaro Zé residente na Rua Engenheiro Duarte Pacheco e os irmãos 

Rocha, António, José, Manuel e Luís, que vieram muito jovens morar para a Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco. 

32 Mais “Moços da Corredoura” estes uns anos mais novos. Vítor Aleixo 

residente na Rua D. João de Castro, Adelino Campina residente na Rua S. 

João de Brito, Vítor Alves para nós “Vítor Polícia” residente na Rua Engenheiro 

Duarte Pacheco, Faustino José Pires residente no Largo Batalhão Sapadores 

do Caminho-de-Ferro, Manelito Cadeia residente na Rua S. João de Brito, 

Norberto Duarte residente na Travessa dos Oleiros, João José Garrão e Arménio 

Garrão residentes na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, Carlos Ruas residente 

na Rua de Faro, Artur Gonçalves nascido na Travessa dos Oleiros na casa cujo 

proprietário era o avó senhor Gonçalves da Eva, José João Estevens residente 

na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, os irmãos Vítor e José Queiroz residentes 

na Rua Marçal Pacheco, Fernando, neto do Chico Mariano residente na Rua D. 

João de Castro, Alvinhos que tinha seis dedos numa das mãos residente na Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco, Luís Cardinal residente na Rua 1º de Dezembro, os 

irmãos Feliciano e Chico residentes no Largo Batalhão Sapadores do Caminho- 

-de-Ferro, Pardaleja residente na Rua S. João de Brito, os irmãos “Toldinho”, 

Bráulio e Henrique residentes na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, João José 

Lula residente na Travessa dos Oleiros, “Inaicinho” tipógrafo residente na Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco e “Toinho Zé Vazinho” residente na Travessa dos 

Oleiros.

33 Como é evidente haverá muito mais para 

narrar uma vez que a Corredoura era rica em 

acontecimentos mundanos. 

 
José Gomes Cabrita, moço da Corredoura 
maio de 2018

55



56 5757

AS NOSSAS  ESTÓRIAS

Do Petromax 
à luz elétrica: 

histórias 
iluminadas 

do quotidiano 
louletano

LÍGIA LAGINHA
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Nos dias de hoje, a energia elétrica é parte inerente e fundamental das nossas 

vidas, de tal forma, que nem sequer imaginamos o dia-a-dia sem a sua presença. 

Contudo, nem sempre assim foi… e, na verdade, não precisamos de procurar 

muito para conseguirmos testemunhos de um quotidiano iluminado à luz de 

candeeiros a petróleo ou a gás, popularmente conhecidos por Petromax (marca 

registada produzida por uma fábrica alemã ainda hoje em atividade).

Em Portugal, as primeiras manifestações da luz elétrica registaram-se no final 

do século XIX, sendo que na segunda década do século seguinte eram cerca 

de 70 os municípios que dispunham de luz elétrica. A então vila de Loulé, após 

um longo processo encetado em 1913, assistiria à chegada da eletricidade em 

5 de março de 1916, momento amplamente celebrado e que, numa iniciativa 

inédita no País, resultou na publicação camarária do jornal Loulé. Número único 

comemorativo da inauguração da iluminação da vila por energia elétrica. 

Apesar do pioneirismo e importância desta conquista, em Loulé, tal como um 

pouco por todo o território português, a inauguração da luz elétrica não significou 

uma iluminação permanente e, muito menos, ao alcance de todos. A distribuição 

da rede elétrica pelo concelho, embora progressiva, foi lenta, registando-se 

um significativo aumento das localidades eletrificadas nas décadas de 60 e 70, 

no decorrer das quais se dotaram de energia elétrica as principais sedes de 

freguesia. Contudo, corriam já os anos 80 e algumas das localidades menos 

habitadas, ainda que próximas da urbe, continuavam “às escuras”. Em 19 de 

janeiro de 1984, o jornal A Voz de Loulé noticiava que apenas 10% da área do 

concelho continuava sem eletrificação. No ano seguinte dar-se-ia esta tarefa por 

concluída, registando-se a chegada da energia elétrica aos sítios de Vale Telheiro, 

Poço Geraldo, Sobradinho e Alfeição. 

Durante décadas, muitos foram os louletanos que esperaram avidamente pela 

chegada da luz, enquanto observavam alguns dos seus conterrâneos a usufruir 

das diversas comodidades, inovações e modernidades proporcionadas pela 

eletricidade. Muitas vezes, a expectativa era tal que a aquisição de alguns 

aparelhos elétricos de uso doméstico antecedia a instalação da própria 

eletricidade e estes, escrupulosamente embalados, aguardavam até ao momento 

em que podiam finalmente ser estreados. 

O momento da chegada da luz elétrica era celebrado com pompa e circunstância, 

sendo comum a população beneficiada realizar beberetes e outros festejos num 

gesto de agradecimento para com o Presidente da Câmara e o Governador 

Civil, entidades que, na maior parte das vezes, marcavam presença nestas 

celebrações. Geralmente, as mesmas povoações aproveitavam também o 

momento em que recebiam a dádiva da luz, para reivindicar outras melhorias, 

nomeadamente o abastecimento de água canalizada. 

Indiscutivelmente benéfica para o desenvolvimento da vida coletiva, a utilização 

da energia elétrica revelou-se igualmente fundamental para a modernização 

material da vida individual, nomeadamente quanto ao conforto e às vivências que 

a sua utilização intensiva e crescente veio permitir. Neste contexto, sobretudo a 

partir da década de 70 do século XX, muitas foram as famílias que começaram 

a introduzir no seu quotidiano diversos aparelhos de uso doméstico, tais como 

o ferro elétrico, o frigorífico e a máquina de lavar roupa. Estes aparelhos, hoje 

tão banais, representaram à época uma autêntica revolução no modo de vida 

e aprofundavam uma ideia cada vez mais presente na mente daqueles que os 

possuíam: a eletricidade ia muito para além da iluminação. Assim, muito embora 

os chamados eletrodomésticos fossem os mais procurados e propagandeados 
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por facilitarem sobremaneira as tarefas domésticas, começou a notar-se 

um crescente interesse pelos aparelhos mais ligados ao lazer, processo no 

qual a televisão ocupará um lugar especial e que implicará uma significativa 

transformação nas relações interpessoais. Enquanto a eletricidade não se tornou 

uma realidade para a maioria, era comum, sobretudo nas localidades do interior 

do concelho, a comunidade juntar-se na casa de um dos vizinhos que possuía 

televisor, muitas vezes alimentado por um gerador ou por uma bateria elétrica, 

e aí assistir à telenovela, outra das novidades da época, ou ao emblemático 

Festival da Canção. 

A banalização do acesso à energia elétrica, bem como a melhoria das condições de 

vida a que se assistiu depois do 25 de abril de 1974, tornou cada vez mais raros estes 

momentos de convívio e partilha, uma vez que, gradualmente, cada família foi tendo a sua 

própria televisão ou telefonia, podendo usufruir dos mesmos sem sequer sair de casa. De 

sublinhar ainda, que no próprio seio familiar, quer a iluminação, quer toda a parafernália de 

equipamentos que a eletricidade trouxe consigo, quebraram a rotina, parte da qual incluía 

as conversas à lareira. 

Conclui-se, portanto, que é possível contar muitas histórias sobre a energia elétrica e a 

sua introdução no quotidiano louletano, sendo inevitável sublinhar o papel da eletricidade 

no desenvolvimento económico-social e tecnológico da comunidade. Se, por um lado, 

nos permitiu ombrear as principais cidades europeias, por outro, trouxe-nos condições 

para sermos mais autónomos, possibilitou um crescimento ímpar na nossa indústria, 

contribuiu para a modernização da agricultura e com tudo isso imprimir uma nova dinâmica 

à nossa economia. Na esfera mais privada, são inúmeras as vantagens associadas ao 

uso da eletricidade, sobretudo para quem tinha a seu cargo todo o trabalho doméstico 

e ainda recorda com emoção o dia em que a máquina de lavar roupa substituiu uma ida 

ao lavadouro municipal ou à ribeira, onde, de costume, a água é gelada. No entanto, 

é importante também observar as mudanças psicossociais resultantes da banalização 

da energia elétrica, pois ao mesmo tempo que a presença da eletricidade se tornou 

indispensável no dia-a-dia, houve um decréscimo progressivo dos momentos em 

comunidade e, tal como na atualidade, os singelos assuntos do quotidiano são facilmente 

substituídos pelos intrincados enredos da ficção.

Na esfera mais privada, são inúmeras as 
vantagens associadas ao uso da eletricidade, 

sobretudo para quem tinha a seu cargo todo o 
trabalho doméstico e ainda recorda com emoção 
o dia em que a máquina de lavar roupa substituiu 

uma ida ao lavadouro municipal ou à ribeira
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OS NOSSOS ESPAÇOS DE MEMÓRIA

O Palácio dos 
Espanhóis e o 

Solar da Música 
Nova – Duas 
casas nobres 

de Loulé
HELGA SERÔDIO
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Em meados do século XVIII, Loulé era governado por uma nobreza hereditária 

do Antigo Regime, alguns destes pertencentes às ordens militares de Cristo, 

Avis e Santiago. Em Loulé, essas famílias eram os Mascarenhas, Lobo, Pessanha, 

Aragão, Silveira, Azevedo, Palermo, Barros. Trazemos a este tema as famílias 

Lobo e Azevedo, nas pessoas de Manuel José da Gama Lobo e Simão José de 

Azevedo e Silva Lobo.

Manuel José da Gama Lobo (?-1822), era neto do destemido Diogo Lobo Pereira 

(1665-?), escudeiro fidalgo da Casa Real e Cavaleiro da Ordem de Cristo de Sua 

Majestade, por atos de bravura em defesa do reino. Para além da sua linhagem, 

foi uma interessante figura pública da época. Sargento-mor das ordenanças 

da vila de Loulé, fidalgo cavaleiro, vereador e herdeiro de abastada fortuna, foi 

também um visionário: proprietário da Quinta do Rosal (Goncinha), tinha como 

premissa a promoção da agricultura nos vários ramos, produzindo amêndoa, figo, 

trigo, milho, azeite, fruta e também seda. Para a produção de seda, algo pouco 

visto e talvez inédito na nossa região, mandou plantar cerca de 2 000 pés de 

amoreiras, fundou fábrica e mandou vir do norte do país famílias conhecedoras 

da arte da fiação de seda. Desta forma acumulou riqueza, igualando-se esta às 

maiores fortunas do Algarve. 

Existem em Loulé dois edifícios 
nobres que assinalam presença 

pela imponência da sua fachada. 
Conhecidos pelos solares 

setecentistas Gama Lobo e 
Azevedo e Silva, estes adotaram o 

nome das famílias nobres que os 
edificaram e aí viveram. 
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Segundo Ataíde Oliveira 1, esta obra ambiciosa foi embargada devido a um 

conflito de interesses entre os proprietários e o senado da câmara, com a 

justificação de que a construção não obedecia às regulamentações pombalinas 

que proibia a construção de prédios de quina aberta (ou em gaveto, com cunhal 

de cantaria), tipologia de construção restrita aos paços reais. O investigador 

João Miguel Simões 2 apoia esta teoria e também defende, naquela  época, a 

existência de dois partidos ideológicos da arquitetura urbana em Loulé: o partido 

dos Gama Lobo que idealizava o crescimento de Loulé para norte permitindo 

uma malha urbana ortogonal, caracteristicamente pombalina, à imagem do que 

vinha acontecendo, por exemplo, em Vila Real de Santo António; e o partido dos 

Azevedo e da Câmara Municipal que apostava na reconstrução de Loulé sobre o 

tecido urbano existente, projetando, conjuntamente com o solar da família Barros 

Aragão localizado na Rua Ancha, o ponto apropriado para a futura localização 

dos Paços do Concelho, uma vez que aí já estava firmado o ponto de encontro e 

de discussão das elites locais. (SIMÕES, João, 2012)

1 OLIVEIRA, Ataíde. Monografia do Concelho de Loulé, Porto, 1905
2 SIMÕES, João Miguel. História económica, social e urbana de Loulé, Loulé, 2012

Esta aristocracia do Antigo 
Regime exteriorizava o seu poder 

e hegemonia através das suas 
habitações, que, por sua vez, lhes 

retribuíam estatuto. 

Outra figura aqui referida é Simão José de Azevedo e Silva Lobo (?-1834), trisneto 

de Gonçalo Caeiro. Gonçalo Caeiro foi escudeiro d’El Rei, ouvidor da correção 

do Reino do Algarve, tabelião de Loulé por carta de 1487 e escrivão nomeado 

pela vereação em 1493. Simão foi casado com Serafina Isabel Francisca de Brito 

Guerreiro e Aboim (filha de fidalgo cavaleiro da casa real) – este casamento foi 

celebrado por procuração, tendo a noiva sido representada por Manuel José da 

Gama Lobo. Estes foram pais do emblemático Marçal Henrique Azevedo e Silva 

Lobo de Aboim (1797-1868), de quem falaremos mais à frente.

Esta aristocracia do Antigo Regime exteriorizava o seu poder e hegemonia 

através das suas habitações, que, por sua vez, lhes retribuíam estatuto. As suas 

casas são, assim, um instrumento de reconhecimento da identidade da família 

proprietária. Estas obedeciam ao programa arquitetónico e artístico sóbrio do 

Antigo Regime, adotado por Marquês de Pombal, após o terramoto, passando 

também a denominar-se por arquitetura Pombalina – estilo chão, barroco – 

que se caracterizavam por habitações de dois pisos: piso térreo destinado a 

serviços e piso nobre, destinada a habitação dos seus senhores. Estas casas, 

que no século XVIII também se identificam por «casas compridas» distinguem-

se pela sua fachada simétrica em comprimento, com a entrada a servir de eixo 

de composição (NEVES, Suzinda, 2017). Também nesta tipologia é frequente a 

entrada nobre acompanhar-se de balcão com grade ou a pedra de armas da 

família.

Manuel José da Gama Lobo construiu o seu solar em 1775 – junto à, já existente, 

Ermida de Santa Ana, localizada no extremo norte da vila, a norte do arrabalde, 

anexando-a à sua propriedade e fazendo desta templo privado. Esta casa nobre 

possuía oito janelas de sacada no piso nobre a um ritmo de composição de 4+4 e 

portal a marcar simetria, armoriado com a pedra de armas da família e conjugado 

com dois óculos laterais de recorte barroco. Apresenta planimetria em U, com 

telhado de quatro águas. (NEVES, Suzinda, 2017)
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Na sua investigação, a historiadora Suzinda Neves, não apurou documentação que 

fundamente esta tese, justificando que “a esquina aberta referida por Ataíde Oliveira 

existe de facto no edifício, mas todos os edifícios da baixa de Lisboa, de construção 

seguinte aos anos de 1755 (…) são construídos pela tal esquina aberta no cunhal, 

não se percebendo a tal proibição relacionada com os edifícios reais de Pombal.”3, 

concluindo que o dito embargo não foi provado. Outro motivo para que a teoria 

do embargo não tenha fundamento é o facto de Manuel José da Gama Lobo ter 

representado a noiva Serafina Isabel Francisca de Brito Guerreiro e Aboim (1770-

1834) no casamento por procuração com Simão José de Azevedo e Silva Lobo, em 

1796 (pseudo-partidário antagonista dos Silva Lobo), subentendendo uma relação 

estreita entre estas duas famílias – aponte-se também a ascendência Lobo, por 

parte do avô materno de Simão.

Simão José de Azevedo e Silva Lobo adquire propriedades na então Rua do 

Outeiro (topo da Rua Ancha) com o propósito de aí edificar o seu solar. Estima-se, 

pelas datas gravadas nos pórticos interiores da escadaria do edifício, que a obra 

decorreu entre 1812 e 1826. Esta, também obedecendo ao programa arquitetónico 

do Antigo Regime, compõe-se de piso nobre com nove janelas de sacada com 

pórtico encimado por janela de sacada a marcar simetria, num ritmo de composição 

4+1+4. O pórtico é conjugado com dois óculos laterais de recorte barroco. O edifício 

apresenta planimetria quadrangular com telhado de quatro águas, e ao contrário do 

solar Gama Lobo, não apresenta pedra de armas na sua fachada. 

Nesta propriedade nasceu e viveu Marçal Henrique Azevedo e Silva Lobo de 

Aboim, filho de Simão José de Azevedo e Silva Lobo e de Serafina Isabel Aboim, 

que foi governador civil do Algarve, comendador da Ordem da Nossa Senhora da 

Conceição de Vila Viçosa, e foi também um dos mais importantes proprietários da 

vila e figura de destaque na vida política de Loulé. Miguelista por adoção, em 1828, 

envolveu-se numa tentativa revolucionária de tendência liberal e foi preso. Casado 

com Ana Vitória Pereira Aboim, teve oito filhos desse casamento, merecendo 

aqui atenção o casamento da filha Violante Anna Victória d’Azevedo Aboim com o 

advogado e político António José do Vale Galvão (1835-1904), últimos elementos da 

família Azevedo e Silva a residir no solar.

Aqui, à data de 1876, a história deste solar cruza-se com a história da Sociedade 

Filarmónica Artistas de Minerva: conhecendo-se António Galvão amante das 

artes, este cedeu os baixos da sua habitação à recém-formada Filarmónica 

Artistas de Minerva (21/05/1876) da qual foi também o seu fundador e diretor. 

Desta forma, este edifício passou a ser conhecido entre os louletanos como o 

Solar da Música Nova, após a perda da sua função inicial de habitação familiar. 

Merece também aqui atenção, outra relação desta família com a Banda: uma 

das netas de Marçal Azevedo Aboim, Maria Luísa foi casada com António Maria 

Frutuoso da Silva, magistrado judicial e figura proeminente da vida política 

e cultural de Loulé e grande impulsionador desta filarmónica. Através deste 

matrimónio, Frutuoso da Silva tornou-se sobrinho de António Galvão.

Também o Solar Gama Lobo viu a sua função inicial alterada inúmeras vezes: 

abreviando as transmissões de propriedade por herança, o edifício é recuperado 

em 1875 (segundo lápide existente na capela) por António José de Matos Mexia 

da Costa e vendido pelos seus descendentes em 1902 a Cazemiro d’Aragão 

Barros – passando assim a ser propriedade dos Aragão Barros. 

Mais tarde, em 1934, o edifício é alugado pela família Aragão Barros a jesuítas 

espanhóis refugiados da Guerra Civil espanhola. Aí passou a funcionar o Colégio 

de Estudos Clássicos Gonzaga, entre 1934 e 1939. Para receber os cerca de 70 

estudantes e professores, foi autorizada pela Câmara a ampliação das instalações 

do edifício nas suas traseiras. Apesar da sua curta estadia (apenas cinco anos) o 

edifício passou a ser popularmente denominado entre os louletanos por Palácio 

dos Espanhóis.

Simão José de Azevedo e Silva 
Lobo adquire propriedades na 
então Rua do Outeiro (topo da 
Rua Ancha) com o propósito 
de aí edificar o seu solar. 

3 NEVES, Suzinda do Nascimento Correia. Duas casas nobres do antigo regime em Loulé, Loulé, 2017
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Desde os anos quarenta do século passado, este edifício conheceu 

diferentes utilizações, contando-se entre elas uma fábrica de tecelagem. 

Desde os anos 80, este solar passou a ser palco de bailes carnavalescos 

(os famosos bailes do Palácio dos Espanhóis) e sede de diversas 

coletividades culturais, contando-se entre elas: o Grupo Folclórico Infantil 

de Loulé e a sua escola de acordeão, a Casa da Cultura de Loulé, o 

Grupo Coral Infantil de Loulé, a Associação de Majoretes de Loulé e 

clubes de ginástica. 

Há cerca de vinte anos atrás, estes dois solares, entretanto adquiridos 

pela Câmara Municipal, apresentavam um avançado estado de 

degradação. No entanto, considerando a sua importância enquanto 

exemplares autênticos da arquitetura do Antigo Regime em Loulé 

e emblemáticos espaços nobres da cultura local, estes mereceram 

recentemente apurado restauro pela autarquia louletana, tendo-lhes 

sido devolvido o seu esplendor original. Atualmente o Solar Gama Lobo 

é revisitado enquanto Espaço de Criatividade, Ofícios e Artes (ECOA) e 

o Solar Azevedo e Silva acolheu o Conservatório de Música Francisco 

Rosado e voltou a ser a casa da Sociedade Filarmónica Artistas de 

Minerva.    

Conta-se assim a intrincada estória de duas casas que se quiseram 

nobres desde a sua origem.

APESAR DA SUA CURTA ESTADIA 
(APENAS CINCO ANOS) O EDIFÍCIO 
PASSOU A SER POPULARMENTE 
DENOMINADO ENTRE OS LOULETANOS 
POR PALÁCIO DOS ESPANHÓIS
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