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Dália Paulo

No ano em que se assinalam os 10 anos da Convenção-Quadro do Conselho da 
Europa sobre o valor do Património Cultural na Sociedade Contemporânea 
(assinada a 27 de outubro em Faro), começamos com as palavras de Guilherme 
d'Oliveira Martins um dos seus mentores: "Conhecer e compreender o 
património como fator de inovação e de criatividade, de paz e de democracia 
significa aprender com a diferença, isto é, aprender a ser com os outros" . A 
nossa revista Raízes pretende, na sua base, aprender a ser com os outros e, 
igualmente, dar a conhecer os outros (que, também, somos nós), de modo a 
contribuir para a construção coletiva da identidade.

E como falar de património é falar de pessoas e, acima de tudo, é falar de 
hoje, este terceiro número da revista Raízes do Museu Municipal de Loulé é 
dedicado em parte ao Desporto, uma vez que Loulé é, em 2015, Cidade 
Europeia do Desporto, pretendendo, deste modo, dar um contributo para 
memória futura e, simultaneamente, trilhar os caminhos que nos trouxeram a 
este ano festivo.

A Raízes n.º 3 convida o leitor a percorrer as várias rubricas: Nós, os 
Louletanos; In Memoriam; As nossas tradições; As nossas estórias e Os nossos 
espaços de memória. Um agradecimento especial aos autores e à generosidade 
de quem connosco colaborou com as suas memórias. 

Boas leituras!



Estamos na presença de um homem íntegro, 
extremamente educado, cidadão do mundo, 
com os traços marcantes de atleta nos seus 
oitenta anos bem vividos. Uma história de vida 
que dava, certamente, um grande livro de 
memórias.
Delfim Baptista ou o “Senhor Delfim”, como é 
conhecido, nasceu na Campina de Cima (Loulé), 
mas cresceu na Venezuela, por força de 
circunstâncias familiares. Oriundo de uma 
família de oleiros, foi para a América Latina 
com catorze anos, já depois da emigração quase 
forçada de seus pais.
À pergunta como nasceu em si o gosto pelo 
desporto em geral e pelo ciclismo em particular, 
responde-nos que o “desporto foi uma paixão 
desde sempre”. E na Venezuela haveria de 
“formar-se” um ciclista brilhante, que 
representou aquele País na América Latina, em 
alguns países europeus e também no 
Campeonato do Mundo em Itália, alcançando 
grande prestígio internacional.
Como sentiu esse reconhecido prestígio? Delfim 
Baptista responde-nos com duas palavras que 
definem o seu carácter: “Orgulho e 
humildade”.
E foi pela sua relevante carreira de ciclista e 
pela sua entrega à modalidade que obteve mais 
de meia centena de troféus e medalhas e foi 
condecorado por dois Presidentes da Venezuela, 
Marcos Pèrez Jiménez e Wolfgang Larrazábal, 
pelos serviços prestados àquele País e pelo 
mérito desportivo que também contribuiu 
decisivamente para a sua formação humana.

Estava com saudades de regressar ao seu País de 
origem? Responde-nos com franqueza: “Não 
pensava regressar, porque era lá que tinha os 
meus amigos, as minhas raízes, mas acabei por 
regressar também por motivos familiares”.
Ainda correu pelo Sporting, através de um 
convite quando estava na Venezuela, e os 
jornais da época noticiaram o facto dando 
grande destaque à sua presença e ao seu valor 
como ciclista. Os seus conterrâneos exultaram 
com a sua chegada a Portugal.
Na altura em que cumpriu o serviço militar, 
obteve autorização para ir à Volta a Portugal. 
Delfim Baptista representou o Louletano, mas 
diversos azares bateram às portas da equipa da 
“nossa” terra. Conta-nos que fez duas Voltas a 
Portugal.
Do ciclismo e da vida, este homem viajado e 
com um grande humanismo nos gestos, 
transmitiu a paixão pelo desporto a toda a 
família. Filhos e netos são exemplos disso.
Mas há também o lado social do “Senhor 
Delfim”. Nunca pensou em estar atrás de um 
balcão, mas a 5 de Fevereiro de 1975, 
influenciado pelo seu sogro, coincidindo com a 
data do seu casamento, surgiu o “Café Delfim”. 
Porém, confidencia-nos: “Não era para ser um 
café, mas sim automóveis de um lado e 
acessórios do outro. No entanto, a opinião 
familiar voltou a falar mais alto”. Delfim 
Baptista, durante os trinta anos que passou na 
Venezuela, esteve ligado comercialmente a uma 
importante marca de automóveis.

4







7

O café foi crescendo como ponto de encontro, 
de tertúlias e de convívio. Confessa-nos com um 
brilho nos olhos: “Por aqui tem passado gente 
de todos os quadrantes políticos, 
personalidades nacionais e internacionais. Além 
disso, nunca houve em tempo algum qualquer 
tipo de distinção de classe social ou outra.” Na 
universidade da vida, formou-se o homem 
tolerante que ainda hoje aponta, com orgulho, 
o dedo para um recanto do café onde se 
reúnem bons cidadãos louletanos: “Ali ainda se 
conserva a tertúlia do Dr. Batalim”, o médico e 
o benemérito que serviu condignamente o 
concelho de Loulé.
Obviamente, perguntámos a um homem do 
desporto, como sente “Loulé Cidade Europeia 
do Desporto”?
E responde-nos categoricamente: “Loulé sempre 
foi uma cidade desportiva, mas o desporto-rei 
é, de facto, o ciclismo. Contudo, temos material 
humano para todas as modalidades desportivas, 
da ginástica ao râguebi, à natação, ao BTT, ao 
futebol, entre outras. Deveríamos fomentar o 
desporto em todas as idades, apostar na 
formação, tanto no masculino como no 
feminino. A formação deve começar nas escolas, 
deve ter mais ajudas.”

Delfim Baptista sempre se bateu pela 
construção de um Velódromo, seria uma mais-
valia para desenvolver o binómio 
desporto/turismo e, certamente, segundo o 
próprio, “tinha rentabilidade garantida”.
E saudades da Venezuela? “Muitas. Sinto tudo 
o que lá acontece. Foi a minha grande pátria de 
acolhimento”. Não podíamos deixar de 
perguntar também sobre o que pensa de Loulé 
e dos Louletanos. Sorri. Depois diz-nos: “É uma 
grande terra, tem boa gente, mas hoje há mais 
individualismo. São outros tempos…”
O “Café Delfim” é uma referência da cidade. O 
homem que tem o desporto no coração vê em 
Joaquim Agostinho o ciclista que mais admira e 
ainda hoje não se conforma com o modo como 
ele morreu. 
A conversa podia prolongar-se por muito 
tempo, mas a vida, como o ciclismo, é feita de 
várias etapas. 

Luís Monteiro Pereira



...por Padre António de Freitas

A comunidade cristã lembra com amizade e saudade o pároco que 
durante décadas se dedicou à paróquia de S. Sebastião. 
Convidámos o Padre António de Freitas a fazer uma partilha dos 
últimos 5 anos em que teve o privilégio de conviver com esta 
figura tão acarinhada por tantos louletanos. 
Apesar de não conhecer o Padre Nobre no exercício das suas 
funções, enquanto pároco, confidencia-nos que foram anos onde 
se traçou um caminho de amizade forte e de grandes lições de 
vida, essenciais para a sua intervenção enquanto atual pastor 
destas comunidades. Recorda essencialmente vários aspetos da sua 
vida que o tornavam único: os valores morais, a proximidade, a 
"lucidez e memória fantásticas", a escuta e a visão contemporânea 
do seu ministério. 
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Nunca esteve nos seus planos vir exercer o seu 
ministério sacerdotal em Loulé, mas em 47 anos 
de vida pastoral na paróquia de S. Sebastião, 
"conhecia Loulé(…) como ninguém e conhecia 
Loulé como a palma das mãos". "Sentia-se 
louletano, sentia-se na vida das pessoas(…) 
preocupava-se(…)". Nutria um carinho especial 
pelas comunidades do campo, e tudo fez para 
que estas continuassem a cultivar a união, 
respeitando os lugares e fomentando a sua 
autonomia. No entanto, "amava a comunidade 
cristã no seu todo", mas num amor que o 
permitia "amar cada pessoa singularmente". 
"Sempre esteve ligado à juventude na história 
do seu ministério(…) desde estar ligado à Ação 
Católica que acompanhava os jovens, em Faro 
com a Casa de Santa Isabel(…) e aqui fundou o 
agrupamento" de escuteiros. "Ligou muito a 
sua vida ao ensino(…) como uma maneira de 
conhecer, de evangelizar, mas também de se 
tornar mais próximo e familiar" e sempre que 
estava com alguém que tinha sido seu aluno era 
uma enorme alegria e era com grande 
entusiasmo que a partilhava. "Daqueles que 
foram seus colegas na tarefa de lecionar, são 
tecidas as melhores considerações: homem 
afável, excelente académico, bom conselheiro e 
sempre com rasgos vanguardistas no modo de 
conceber, ver e apreciar as realidades humanas, 
sociais e culturais do mundo e de Loulé em 
particular." 
Era um "homem grande", cuja missão pastoral 
foi levada a efeito através de "um coração 
grande premiado com a força do evangelho" 
demonstrada na total disponibilidade em servir 
e servir com humildade. Realçamos a assistência 
que dava aos doentes, aos mais pobres e 
desprotegidos da sociedade, algo que fazia com 
grande discrição. 
“Era um homem lúcido(…) com uma memória 
que ligava os tempos(…) e conseguia fazer a 
leitura da evolução dos sinais das mudanças". 
"Não era um homem cristalizado", não 
condenava a tradição, tinha a sabedoria de 
encontrar o encaixe entre o antigo e o 
moderno. E apesar da idade avançada é de 
referir a sua abertura, o seu respeito perante 
outras religiões, outras formas de pensar e de 
agir mais contemporâneos. "Não era um 
homem escravo da regra, mas era um homem 
organizado e com sistema de vida", "dividida 
entre estes 2 ou 3 pontos:
-muita leitura - estudar, atualizar, estar sempre 
a aprofundar, não parar;
-muita oração - porque reconhecia que a sua 
vida e o seu ministério vinham de Deus e 
dependiam sempre diretamente de Deus;
-(…)sempre incluído no mundo(…) sempre 
integrado e presente na vida da 
sociedade".

Ana Rosa Sousa

O sentimento de fidelidade para com a sua 
paróquia e os seus paroquianos levam-no, após 
a aposentação, a arranjar formas para continuar 
a acompanhar as pessoas através das suas 
rotinas e do exercício do seu múnus sacerdotal, 
mas já sem responsabilidades, respeitando 
sempre os lugares e as hierarquias.
Era uma pessoa que não gostava de 
protagonismos, ao início "um homem 
assustador, pela aparência, pela seriedade, pela 
reserva", opinião quebrada logo de seguida 
pela atenção redobrada que surgia e pela 
segurança que nos transmitia ao estar ali não 
para julgar mas para acolher e escutar, 
tornando-se "um pai e um amigo". 
Loulé reconhece o seu valor e a sua intervenção 
na história contemporânea desta localidade, 
homenageando-o com a perpetuação do seu 
nome na toponímia do concelho, junto ao 
Santuário de Nossa Senhora da Piedade para o 
qual tanto batalhou, permanecendo "vivo na 
memória e no coração dos louletanos".  



...por Sr. Alexandre Carrilho - Escuteiros

Evocamos nesta rúbrica uma das facetas do Padre Nobre, pela voz 
de Alexandre Carrilho, uma das pessoas que conviveu com ele 
desde que chegou a Loulé, em 1968 e com o qual participou na 
criação do agrupamento 290 do Corpo Nacional de Escutas.
O agrupamento 290 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) nasce em 
Loulé no dia 25 de Maio de 1969 a partir de um desígnio do Padre 
Nobre que via nesta atividade uma forma saudável de ocupação e 
formação dos jovens – ele próprio tinha sido escuteiro nos tempos 
de seminário. Esteve inicialmente e durante muitos anos ligado a 
movimentos juvenis, como a Juventude Operária Católica. Este 
desígnio provém de uma faceta pouco conhecida da sua 
personalidade: a sua jovialidade e espírito de aventura levou-o ao 
escutismo assim como ao mar. Alexandre Carrilho revela-nos que



Helga Serôdio

na década de 60 (pouco antes de vir para Loulé) 
o Padre Nobre foi capelão do navio-hospital Gil 
Eanes, na campanha do bacalhau na Terra Nova, 
por cerca de 6 meses. Confessou-lhe então que 
não quis para lá voltar por causa do cheiro.
Segundo Alexandre Carrilho (conhecido no meio 
escutista por Chefe Carrilho), uma das primeiras 
preocupações do Padre Nobre desde que 
chegou à Paróquia de São Sebastião, foi a 
fundação de um agrupamento escutista em 
Loulé. Nesse sentido contactaram – Padre 
Nobre, Padre Cabanita e D. Maria Alexandra 
Carrilho – o Chefe Nacional para a expansão do 
CNE, Chefe Gonçalves Rodrigues, que se 
deslocou a Loulé para a formação do 
agrupamento.
Ficou assim constituído o primeiro agrupamento 
escutista de Loulé que se compôs com o Padre 
Cabanita como assistente; o Padre Nobre, por 
ser mais jovem, como assistente adjunto; o 
Chefe Flor; o Chefe Carrilho e o Chefe Couceiro. 
“(…) e depois mais um grupo de raparigas. (…) 
a Graça, a Marina, a Alexandra, a Humbertina, a 
Manuela Flor…”. Éramos ums 13, 14 
elementos.”, lembra Alexandre Carrilho. Ao fim 
de cinco anos o Padre Nobre substitui o Padre 
Cabanita no cargo de assistente do 
agrupamento.
A sede para os escuteiros foi outra prioridade 
do Padre Nobre, que conseguiu instalá-los numa 
casa que pertencia à Mãe Soberana, na Rua 
Tenente Galhardo, n.º 7 e 9. Estiveram lá cerca 
de  trinta anos. Recorda que não tinha casa de 
banho “a casa de banho era no café ao pé”. 
Pouco tempo depois, em fevereiro de 1969, deu-
se o sismo que destruiu parte do prédio. 
“Gastámos 3000$00 na recuperação da sede. 
Quem nos emprestou o dinheiro foi o Chefe da 
Caixa Geral de Depósitos de Loulé, o Sr. Martins. 
Ele diz que foi a caixa, mas acreditamos que foi 
ele. O Sr. Martins seria também dirigente do 
agrupamento, mas a Caixa não autorizou que 
ele se fardasse. Depois de tudo reparado o 
Padre Nobre ainda nos chegou a dar os 
peditórios da missa para ajudar os escuteiros. 
Autorizou que se colocasse lá o telefone.”
Este depoimento do Chefe Carrilho mostra a 
relação de proximidade e zelo que o Padre 
Nobre nutriu sempre pelos escuteiros. Prestou-
lhes sempre assistência na medida que o serviço 
lhe permitia, nunca faltando às reuniões e 
lembra que gostava de participar nos 
acampamentos escutistas. Um acampamento 
que lhe ficou na memória foi o de oito dias no 
Moinho da Chavascã. “Esteve lá presente a 
colaborar connosco. Tinha um ar um bocadinho 
ríspido. Não gostava de barulho. Quando era 
para brincar, brincava.” e que “Não faltava aos 
petiscos”. ”Esteve sempre, mas sempre a 
acompanhar o escutismo de perto.” – afirma.

Alguns escuteiros mais antigos de que se 
recorda foram Horácio Ferreira (um dos homens 
do andor) e a Manuela Flor como um dos 
primeiros elementos. 
O Padre Nobre procurou sempre estar próximo 
da juventude louletana tanto através do 
movimento escutista como a lecionar as aulas de 
Religião e Moral na escola preparatória, onde 
esteve durante cerca de trinta anos. O facto de 
ele ter sido professor foi uma forma de alguns 
alunos terem querido ser escuteiros. No 
entanto, nunca pressionou ninguém a ir para o 
escutismo nem se opôs, em momento algum, às 
entradas. Tinha também o papel de conselheiro 
em relação a alguns alunos mais problemáticos.
Quanto à visão que o Padre Nobre tinha dos 
Louletanos, o Chefe Carrilho descreve-a assim: 
“Gostava imenso de cá estar. Ele gostava de 
toda a gente. Não era como muita gente dizia.” 
(…) “Sofreu muito com a perseguição de que foi 
vítima após o 25 de Abril”. “Era uma pessoa 
reta. Uns gostavam muito… mas ele atendia 
todos da mesma forma. Conhecia muito bem as 
pessoas. Para uns era mais sisudo e para outros 
era brincalhão”.
Alexandre Carrilho recorda-o saudosamente 
como um grande amigo e reconhece que Loulé 
perdeu muito com o seu desaparecimento.
“Foi um homem extraordinário…”
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Lígia Laginha

...por Horácio Ferreira

Em Loulé, a vida religiosa é indissociável do culto à 
Nossa Senhora da Piedade, a Mãe Soberana dos 
louletanos. Por isso, ao homenagear o Padre 
Nobre, durante tanto tempo orientador dessa 
religiosidade, não podíamos deixar de sublinhar a 
sua relação com a Padroeira e, consequentemente, 
com os Homens do Andor. Horácio Ferreira é, desde 
1976, ano em que carregou o andor pela primeira 
vez, um desses homens, atualmente o mais antigo 
ainda em atividade, cujo relacionamento com o 
Padre Nobre não existiu apenas nesta vertente, 
mas também na esfera pessoal e familiar. Horácio 
Ferreira atribui parte daquilo que é ao Padre 
Nobre, considerando que este foi um "homem de 
uma objetividade e de um querer muito grandes". 
Nas palavras de Horácio Ferreira o Padre Nobre era 
um homem mariano, cuja relação com a Mãe 
soberana era "muito próxima, muito forte e muito 
intensa". Apesar do seu ar austero e da sua 
seriedade, o Padre Nobre gostava de brincar, 
sobretudo quando se reunia com os Homens do 
Andor, a quem era muito ligado. Horácio Ferreira 
lembra particularmente o dia, em que 
manifestando a sua vontade de terminar a 
"carreira" enquanto Homem do Andor, o Padre 
Nobre lhe disse "Enquanto tiveres força não 
saias.", e estas palavras deram-lhe alento para 
continuar até hoje.
À frente da paróquia de São Sebastião durante 
quase quatro décadas (1967-2006), o Padre Nobre 
imprimiu à mesma uma dinâmica muito própria. 
Extremamente dedicado às causas da igreja e 
dotado de grande humildade do ponto de vista 
religioso, procurou sempre cumprir a sua missão 
enquanto sacerdote. Segundo Horácio Ferreira, o 
Padre Nobre acompanhou constantemente a 
evolução da igreja e da sociedade, e apesar da 
idade avançada, manteve-se um padre atual que 
"não se ficava na mesquinhez de uma retórica 
velha da igreja". Assim, sempre firme na sua 
verdade, não rejeitava ninguém e recebia todos 
com carinho e respeito. Virava-se para a juventude 
e foi um dos fundadores do Agrupamento de 
Escutas em Loulé, em 1969. 
Profundo conhecedor da comunidade louletana, 
aquela em que se inseria, o Padre Nobre era um 
estudioso das coisas do mundo, procurando manter 
o distanciamento, mas sem deixar de encaminhar e 
aconselhar. 
Por tudo isto, Horácio Ferreira, para quem o 
desaparecimento do Padre Nobre se tratou de uma 
perda pessoal, considera que Loulé "perdeu um 
padre, um homem, uma figura que no seu tempo 
foi a dinâmica religiosa da Cidade". 



Padre Nobre Duarte: breve biografia
Natural de Marmelete, onde nasceu em 6 de abril de 1924, José 
António Nobre Duarte frequentou os estudos, primeiramente, no 
Seminário Episcopal de São José de Faro e, posteriormente, nos 
Seminários de São Paulo de Almada e de Cristo-Rei dos Olivais, em 
Lisboa. Formado em Filosofia e Teologia, foi ordenado presbítero no 
dia 2 de julho de 1950, em Salir, pelo então bispo do Algarve, 
D. Marcelino Franco.
Nomeado Coadjutor do Pároco, esteve dois anos na Paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário em Olhão, passando, em outubro de 1953, 
a exercer funções de Diretor Espiritual do Seminário Episcopal de São 
José de Faro e, em 3 de maio de 1958 foi nomeado beneficiário 
cantor da Sé Catedral de Faro.
Por decisão de D. Júlio Tavares Rebimbas, na altura bispo do Algarve, 
assumiu, em substituição do padre Luís Celato, a paróquia de São 
Sebastião, em Loulé, no ano de 1967. Em 1988 foi nomeado pároco 
“in solidum” das paróquias de São Sebastião e São Clemente de 
Loulé, posição que ocupou até 2006.
Vendo na salutar formação e ocupação de crianças e jovens uma 
prioridade, enquanto pároco de Loulé, o Padre Nobre começou por 
fundar o Agrupamento 290 do Corpo Nacional de Escutas, em 1969. 
Foi também professor de religião e moral nas escolas de Loulé, desde 
1968 e durante três décadas, assim como assistente diocesano da 
JOC – Juventude Operária Católica. 
Em 1969, teve um papel fundamental na reconstrução da Igreja de 
São Francisco, fortemente abalada pelo terramoto.
Nos anos 70 e 80 pugnou pela renovação do Santuário de Nossa 
Senhora da Piedade, assim como pela construção da nova igreja e do 
seu espaço envolvente, inaugurados em 1995.
Em 2004, inauguraria, juntamente com outros sacerdotes e pessoas 
de Loulé, o Centro Paroquial e Social de Loulé.
Em 2006 cessou a sua atividade enquanto pároco de Loulé, mas não 
deixou de acompanhar a terra e as gentes a quem dedicou grande 
parte da sua vida.
O Padre António Duarte faleceu no dia 6 de Janeiro de 2015. 
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Loulé já foi terra de oleiros e até tem uma rua de homenagem a 
estes profissionais que, durante muitos anos, tiveram grande 
expressão social.
Hoje, apenas encontramos poucos oleiros em atividade, um deles 
está na Rua António da Costa Ascensão que, com profunda 
paixão por aquilo que faz, mantém a sua empresa familiar. 
Chama-se Pedro Jorge das Neves Piedade, tem 42 anos, e 
aprendeu o ofício com o seu pai e o seu irmão. Perguntámos-lhe a 
que se deve o declínio da olaria. E ele responde-nos com 
convicção: “Os oleiros mais velhos faleceram e os mais novos não 
demonstram interesse por este tipo de atividade. Por outro lado, 
o artesanato genuíno, tradicional, tem vindo a ser substituído 
pelo artesanato de imitação, devido à industrialização e à própria 
evolução dos tempos”.
E adianta-nos: “ O artesanato utilitário tem dado lugar ao 
artesanato artístico. As peças decorativas são hoje mais 
procuradas, porque os costumes das pessoas também mudaram”. 
No entanto, apesar de considerar que a procura turística tem 
diminuído um pouco, Pedro Piedade reconhece que “os turistas 
nacionais e estrangeiros, as pessoas do norte, dão muita 
importância às peças feitas à mão”.



Com a ajuda da roda e a habilidade das mãos, 
Pedro molda o barro com harmonia e 
criatividade, como um “artista” que procura a 
extrema beleza das formas. Dá gosto fixá-lo a 
executar as suas peças, utilitárias ou 
decorativas, como chaminés algarvias, jarros, 
castiçais, cinzeiros, saleiros, pratos, entre outras, 
enquanto nos vai falando da olaria como um 
“património” que deveria ser valorizado. No 
entanto, com ar interrogativo, lamenta-nos que 
o ofício de oleiro não tenha continuadores, 
pelo menos nos moldes tradicionais. E logo lhe 
colocámos a pergunta sobre a probabilidade de 
ser criada em Loulé uma Escola de Artes e 
Ofícios. Responde-nos que “dava um impulso à 
atividade, mas um oleiro precisa de algum 
tempo de formação e de aprendizagem”.
Pedro Piedade gosta de desafios, tem mãos que 
criam, mãos que moldam, mãos que fazem 
maravilhas desta arte que parece pertencer já 
ao território da nossa “memória coletiva”. A 
olaria ocupa-lhe o tempo todo. Molda o barro 
que vem de Espanha, porque gosta da sua 
qualidade. A peça é feita, leva o banho em 
branco, depois vai para a pintura, depois de 
pintada vai ao forno, é cozida, leva um banho 
de vidro e volta novamente ao forno. Depois 
desta operação, está pronta a ser 
comercializada.

As irmãs de Pedro pintam o barro, que é 
comercializado em alguns postos de venda 
localizados no Mercado de Loulé e em 
Quarteira. Fornece ainda duas lojas em 
Albufeira, pois é nas zonas turísticas que as suas 
peças são mais apreciadas. Além disso, participa 
em feiras de artesanato.
O nosso entrevistado diz-nos ainda que 
“trabalha com o projeto TASA (Técnicas 
Ancestrais, Soluções Actuais)”, um projeto que 
resulta de uma parceria entre o designer e o 
artesão. O designer idealiza a peça, depois o 
artesão atesta a sua viabilidade, numa ajuda 
mútua da qual resultam verdadeiras obras
primas. Pedro é também um “criador de 
ideias”, porque um artesão é um artista e este 
tem um olhar intenso sobre as coisas. Nas peças 
que faz há muitas emoções que se misturam 
com os desafios que se propõe a si próprio.
A olaria, além de contribuir para o seu sustento 
familiar, tem um sentido social, cultural e 
histórico. E é assim que deve ser entendida por 
todos os que apreciam a “arte do barro”.
Finalmente, a pergunta inevitável: “Como sente 
Loulé e os louletanos?”. Pedro nem pestaneja: 
“Tenho muito orgulho em ser louletano. Gosto 
muito de Loulé e dos louletanos. Nasci na Rua 
da Mouraria e fui criado na antiga Rua da 
Corredoura, hoje Eng. Duarte Pacheco”. 

Luís Monteiro



Como e quando surgiu o primeiro contacto 
com o barro? De onde surgiu esse 
interesse? 

O meu interesse pelo barro surgiu 
espontaneamente enquanto estava a estudar 
Biologia Marinha na Universidade de Algarve. 
Foi mesmo assim: um dia acordei e pensei que 
gostava de experimentar trabalhar com barro. 
Nunca tinha tido uma experiência com a 
Cerâmica, não tinha família ligada a esta área, 
nada. Apenas uma vontade de experimentar 
algo diferente, que fizesse mais sentido. Por 
essa altura, percebi que as Ciências Marinhas, 
embora úteis, não eram algo com que me 
sentisse realizado.
Comprei algum barro numa papelaria e comecei 
a experimentar em casa, sem referências nem 
técnicas, só a explorar, mexer e a criar formas. 
Comecei a passar tardes inteiras, depois dias e 
semanas totalmente imerso nessa coisa 
aparentemente simples mas totalmente 
absorvente de dar forma a objectos.
Passados alguns meses, uns amigos, vendo que 
aquilo se tornara uma coisa importante para 
mim, ofereceram-me uns livros sobre Cerâmica.
Li, estudei e experimentei todas as técnicas 
desse livro durante meses. Quando o livro 
acabou, percebi que não queria parar de 
aprender e que havia uma técnica que não 
podia experimentar em casa, precisava de 
alguém que me ensinasse: a roda de oleiro.
Hoje acredito que quando estamos "alinhados" 
com aquilo que nos anima, estimula e realiza, 
com aquilo que faz sentido para nós enquanto 
indivíduos singulares, as coisas parecem 
acontecer naturalmente. Talvez por isso, 
descobri nessa altura, que havia um Centro de 
Artes perto de Faro, onde existiam aulas de 
introdução à roda de oleiro. E quando 
finalmente, experimentei a roda tudo ficou mais 
claro: era aquilo que queria fazer.
Nos anos seguintes, dividi o meu tempo entre a 
roda de oleiro e a conclusão da licenciatura. 
Decidi terminar Biologia Marinha para ficar de 
consciência tranquila e fechar o ciclo, até 
porque já sabia o que ia fazer. 2 meses depois 
de acabar (em 2003), entrei no curso de 
Cerâmica Criativa do CENCAL nas Caldas da 
Rainha e desde aí, a Cerâmica passou a ser a 
minha atividade principal. 
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Abordou a Cerâmica de uma forma 
artística explorando as técnicas ancestrais 
e as potencialidades da matéria prima e da 
sua manufatura…

No princípio, interessou-me dominar as técnicas, 
o ser capaz de fazer o que quisesse com a roda 
ou com os vidrados e para isso ajudaram-me as 
bases científicas de Biologia, no 
desenvolvimento de métodos de pesquisa e 
compreensão dos fenómenos físico-químicos 
inerentes. Talvez por estar tão envolvido e ter 
sido uma opção tão natural, nunca me segui 
pelo que o mercado queria e fiz sempre as peças 
que tinha vontade de fazer, aperfeiçoando as 
capacidades técnicas à medida que ia 
descobrindo a minha própria identidade. Essa 
espécie de idealismo, tornou os primeiros anos 
complicados porque fazia coisas diferentes das 
que se encontravam nas feiras de artesanato, 
peças únicas e pouco tradicionais. Mas acho que 
acabou por compensar porque as pessoas 
apreciavam as peças que fazia e começaram a 
valorizar essa abordagem. As técnicas eram as 
mesmas mas as peças que fazia refletiam tanto 
o aprofundamento desse saber fazer como as 
minhas escolhas e a estética da minha própria 
história. As experiências cerâmicas no 
estrangeiro ( Cabo Verde, Polónia, França, 
Japão, China, e mais recentemente, na Índia) 
também me abriram outras portas e permitiram-
me aprofundar essa abordagem mais pessoal.
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RL



Quem é o público alvo da sua produção? 
Existe procura para os seus produtos? Faz 
da Cerâmica a sua atividade principal?

Como faço um bocadinho de tudo, desde peças 
funcionais, como serviços de mesa e 
instrumentos musicais, a esculturas ou peças 
para arquitetura,  os públicos são muito 
diferentes e vão desde músicos a restaurantes, 
espaços temáticos, galerias, museus, hotéis, lojas 
de decoração de interiores ou, simplesmente 
famílias com projetos particulares ou pessoas 
que se interessam por uma determinada peça. A 
procura tem crescido em alguns campos, 
nomeadamente no desenvolvimento de 
soluções originais para espaços temáticos. Ou 
seja, aumentou o número de pessoas que me 
procuram com ideias bem definidas para o seu 
negócio ou para a sua casa, mas que permitem 
trabalhar em conjunto para melhorar a ideia e o 
resultado final. Tive ainda a sorte de ir 
colaborando com pessoas ligadas ao design cuja 
abordagem aos objetos também me interessava.
Pessoalmente, gosto tanto de fazer um objeto 
funcional bem acabado e ergonomicamente 
equilibrado que vai entrar no quotidiano de 
uma pessoa, no seu café ou na sua refeição, 
como de conseguir dar forma às ideias de outros 
e em que me é pedida uma precisão milimétrica, 
como de divagar a volta de formas só pela sua 
estética ou pela sua relação com o que sinto e 
quero exprimir. A cerâmica vive de uma relação 
muito particular entre os humanos e a matéria e 
nunca como agora necessitámos tanto de algo 
que nos devolva a capacidade de criar e viver a 
nossa humanidade de um modo mais integrado 
e (já agora) ecologicamente responsável. Porque 
nos vamos desvinculando dessa nossa 
identidade com experiências virtuais que, 
também têm o seu momento e pertinência, mas 
que não têm necessariamente de implicar o 
desaparecimento de outras, pelo contrário…. 
Tenho dado muita formação aos mais variados 
públicos e o que noto é que, 
independentemente, da profissão ou do 
contexto, essa relação entre a tecnologia e a 
velocidade furiosa do quotidiano criou uma 
necessidade de um contraponto, uma apetência 
maior para abrandar, usufruir e criar. As artes e 
ofícios tradicionais recuperaram um lugar que 
nunca chegaram a perder, porque estarão 
sempre diretamente ligadas a essa estranha 
coisa de "ser" humano. E a roda de oleiro tem 
de facto, alguma coisa especial, muito difícil de 
descrever, só experimentando.

Como vê o futuro da Olaria?

Às vezes perguntam-me se eu sou um artista ou 
um artesão e eu repondo que sou simplesmente, 
um oleiro. Porque não me interessa tanto 
classificar o que faço e sim como faço, as outras 
definições ficam para quem precisa delas. Essa 
"plasticidade" será talvez uma das razões para 
estar tão otimista em relação ao futuro da 
Olaria.
Acredito que há um lugar para a Olaria, no 
presente e no futuro, tanto em Portugal como 
no mundo. Não alinho muito com a ideia de 
"salvar a tradição", que é uma bandeira 
politicamente correta que está gasta e tem sido 
usada excessivamente para salvaguardar fundos 
que não são usados para criar valor mas sim 
para retirar valor e dividendos económicos  que 
raramente revertem para os oleiros . 
O futuro da Olaria passa por continuar a usar as 
técnicas que resultam e que foram depuradas e 
aprimoradas durante tantos anos. Mas esse 
resgate não é um retrocesso mas sim uma 
evolução para um momento coletivo mais 
integrado e consciente, menos consumista e 
descartável, mais apreciador das qualidades das 
matérias primas naturais e humanas. Esse é um 
valor que não precisa de resgate.
Por isso, tenho uma perspetiva otimista. Acho 
que, pelas razões de que falava antes, haverá 
cada vez mais pessoas a querer e a precisar de 
experimentar trabalhar com o barro em geral e 
com a roda, particularmente. Que essas pessoas 
e os seus filhos verão essa atividade com uma 
admiração crescente e como uma via pessoal e 
profissional para uma vida que faça sentido, em 
todos os aspetos em que esta 
contemporaneidade consciente consiga fazer  
refletir esta mudança de paradigma. Esta 
mudança já está a acontecer porque o 
crescimento de uma coisa implica a consciência 
da necessidade do seu oposto. É porque vivemos 
demasiado rápido e sem tempo para nada que 
precisamos de abrandar. É porque passamos 
muito tempo em frente a um computador que 
precisamos de mexer com barro. É porque 
usamos demasiado plástico, que sabe tão bem 
comer em pratos de barro. Acho também que os 
materiais naturais se vão assumir como uma 
alternativa e que isso fará com que cada vez 
mais pessoas se identifiquem e relacionem 
profissionalmente com esta atividade tão antiga 
quanto contemporânea e que isso pode ser tão 
rentável quanto gratificante, porque quando 
gostamos do que fazemos, fazemos melhor. Eu 
tenho tentado fazer a minha parte. 
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Tudo começou em 1989, quando sete donas de 
casa da freguesia de Alte (que nunca tinham 
tido contacto com carpintaria) decidiram 
frequentar um curso de formação profissional, 
integrado no “Programa de Conservação do 
Património Cultural”, promovido pela 
Associação In Loco e pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional. Com os três anos de 
formação (2 de teoria e 1 de prática) ficaram 
aptas a trabalhar com a madeira. O primeiro 
trabalho foi fazer as mesas, bancadas e bancos 
onde, ainda hoje, trabalham. Mas da turma 
inicial permanecem em atividade apenas três 
artesãs: Silvina Martins, Ana Elói e Alierte 
Graça.
A oficina funciona nas instalações de uma 
antiga Escola Primária, localizada no sítio da 
Torre (freguesia de Alte), cedidas pela Câmara 
Municipal de Loulé, onde são produzidos 
artigos em madeira, de pequenas dimensões, 
tais como: brinquedos, bijuteria, entre outras 
coisas.
Os brinquedos de madeira - faia, pinho ou 
mogno – vão, a pouco e pouco, ganhando vida, 
com vários acabamentos, ou ao natural ou 
pintados. Estes brinquedos, que nos recordam a 
infância, são dos mais variados: carros, jipes, 
motos, aviões, comboios, camiões, tratores, 
barcos, carrocéis, animais (com rodas e fios para 
puxar), jogos, quebra-cabeças, mobiles, mobílias 
para bonecas, quintas algarvias, entre outros. 
Um brinquedo pode demorar vários dias até 
ficar pronto. Apesar de ainda usarem alguns 
moldes de brinquedos concebidos durante o 
curso, as três artesãs continuam a dar asas à 

imaginação e a criar e/ou a modificar as suas 
peças. Por vezes criam peças exclusivas, segundo 
as solicitações de quem quer um brinquedo 
único. Recebem muitas e variadas encomendas 
e aceitam-nas como um desafio. Fazem “de 
tudo um pouco”, entendendo isso como uma 
melhoria no seu trabalho. Atualmente, 
também, estão a participar no projeto TASA - 
Técnicas Ancestrais, Soluções Atuais, que 
conjuga a arte dos artesãos algarvios com a 
criatividade de designers.
Para além dos brinquedos, dedicam-se, 
igualmente, à bijuteria, que é feita com 
materiais da natureza: madeiras de alfarrobeira, 
amendoeira, oliveira, figueira, medronheiro, 
esteva, sobreiro, tojo, frutos secos, sementes, 
caroços. E assim nascem peças originais e 
diferentes: travessões, brincos, colares, anéis, 
pregadeiras, cintos, entre outras. 
Na oficina acolhem grupos das mais variadas 
faixas etárias e nacionalidades. Recebem com 
muita frequência visitas de escolas, de grupos 
trazidos por diversas Associações, dos safaris, de 
grupos de turistas, e muitos forasteiros, alguns 
caminhantes da Via Algarviana. Os seus 
produtos podem ser adquiridos na oficina ou 
encontrados em exposições, lojas de artesanato 
e feiras um pouco por todo o Algarve e, mesmo 
pelo país, bem como além-fronteiras (10ª 
Mostra de Artesanato, em Tenerife - 2000), nas 
quais participam desde 1989.
Já alcançaram vários prémios e menções 
honrosas, a nível nacional, com alguns dos seus 
brinquedos, tais como: Menção Honrosa no 
Concurso de Artesanato Criativo com o 

20



Sónia Silva

brinquedo – tartaruga (FIA 1990); 
Concurso de Artesanato Criativo com o brinquedo – 
cão de baloiço (FIA 1991); Prémio Nacional de 
Artesanato, com a obra “carrocel” (IEFP 1997).
Os seus rostos já são bem conhecidos do público, pois 
têm participado em diversos programas de televisão, 
quer seja na oficina ou nas feiras.
A experiência destas três artesãs e os seus 
testemunhos têm sido relatados na imprensa em 
diversos jornais e revistas a nível local, regional, 
nacional e internacional. Já foram por várias vezes 
capa de cartaz, na Feira Internacional de Artesanato - 
FIA, na Feira da Serra de Loulé, em conferências, 
entre outras.
No sítio da Torre, outrora muito povoado, não 
existem crianças, restando cerca de 20 habitantes, na 
sua maioria idosos ou estrangeiros. Já não se ouvem 
as crianças, mas esta oficina dá vida ao sítio e é o 
ponto de encontro dos seus poucos habitantes.
Louvamos o trabalho destas três artesãs que, apesar 
das dificuldades, há mais de 25 anos que estão juntas 
e dão a conhecer o seu trabalho um pouco por todo o 
lado.

Menção Honrosa no 



A criação do Rancho Folclórico “As 
Mondadeiras das Barrosas” está intimamente 
ligada à tradicional Festa da Espiga de Salir, 
aquando da criação da Festa da Espiga, em 
1968, a população das Barrosas foi convidada a 
participar no desfile etnográfico e organizou 
um grupo que representava as mondadeiras, o 
trabalho da monda e como se mondava, desde 
então têm participado em todos os desfiles.
Desse desafio e dessa participação criaram o 
Rancho Folclórico e batizaram-no com o nome 
“As Mondadeiras das Barrosas”, corria o ano de 
1986. Ensaio, após ensaio e com o grupo já 
formado, sentiram então a necessidade de criar 
uma Associação e constituíram a Associação 
Cultural e Recreativa das Barrosas, no ano de 
1987.
A Associação está sedeada no sítio das Barrosas, 
freguesia de Salir, e, para além de ser a “casa 
mãe” do Rancho Folclórico, desenvolve também 
diversas atividades de cariz cultural, recreativo e 
desportivo, tais como: o Baile de Carnaval; o 
Baile da Pinha e as Festas de Verão com o 
Festival de Folclore, onde participam, 
essencialmente, 5 grupos folclóricos nacionais 
através de permutas com o Grupo organizador. 
A Associação participa também nos jogos 
interassociativos e em torneios de sueca; cedem 
o espaço para casamentos, batizados e outros 
eventos; e acolhem ginástica, bordados e a 
celebração da Eucaristia.
Situada em zona rural, a Associação é o local de 
convívio de toda a população local e mostra-se 
empenhada no desenvolvimento cultural, 
desportivo e recreativo, numa perspetiva de 
intervenção participativa da população.
O Rancho Folclórico “As Mondadeiras das 
Barrosas” é constituído, atualmente, por 34 a 
36 elementos: sendo 3 na cantata, 4 na tocata 
(acordeão, ferrinhos, pífaro/flauta, pandeireta, 
pinhas e pratos) e os restantes dançarinos, 
todos do concelho de Loulé, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 68 anos.
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O reportório que apresentam foi todo recolhido na 
zona serrana de Salir. Maria de Jesus Cavaco Martins 
foi a principal informante, tendo recebido o 
testemunho cultural da sua avó (que foi uma 
“valente” animadora dos bailes de antigamente) e da 
sua mãe. São danças de roda, com pares no meio, em 
cadeado e o estravanca. Já têm visto algumas das 
“suas” músicas serem dançadas por outros grupos de 
diferentes regiões do país. Têm atuado por Portugal 
continental e pela vizinha Espanha.
O Grupo divulga os usos e costumes desta zona, 
através das danças, dos cantares e dos trajos que 
vestem, sejam os de trabalho ou os de cerimónia. 
Trajos inspirados em modelos antigos que se 
escondiam nos baús das pessoas da freguesia de Salir 
e realizados por costureiras da localidade. 
Representam as seguintes atividades: mulher que 
apanha o medronho; mulher que faz o baraço de 
esparto; mulher que faz o pão caseiro; mulher que vai 
à feira; mulher que vai à missa; noivos; mondadeira; 
ceifeira; menino com carro de cana, entre outros.
Maria de Jesus Cavaco Martins foi fundadora do 
Rancho e continua firme até aos dias de hoje, pois 
como afirma: “o que nós criamos temos pena que 
acabe!” Com esta garra mantém uma juventude 
invejável e confidencia-nos “como não quero 
envelhecer tenho de manter este dinamismo e 
conviver com a gente jovem”, que, ainda, segundo a 
fundadora, a ajuda a ter as ideias mais atuais e a não 
ficar parada no tempo.

Sónia Silva
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Finais do século XVIII, os pescadores da aldeia de Quarteira 
acordam para a faina. Silenciosamente, vestem a roupa de 
trabalho, despedem-se dos entes queridos e confiantes no seu 
dever descem as ruas até ao extenso areal.
Dita a providência provocada pelo perigo, possivelmente, não os 
voltarão a ver, é então que os corações pesados e inquietos 
daqueles que em casa aguardam o seu regresso e junto à praia 
largam a lágrima sofredora da ansiedade, veem os bravos 
fazerem-se ao mar.  
Na calmaria ou tormenta, a fé e as bocas a alimentar, fazem-nos 
esperar por uma boa entrada no mar. Nos intervalos da 
ondulação, uma aberta, e remando com toda a força e em 
companha, remam para fora, remam para longe da praia 
alcançando a segurança do pleno mar. 
De madrugada, benzem a largada da rede: “Em Nome do Pai do 
Filho e do Espírito Santo”, ao nascer-do-sol suspendem do fundo, 
em mãos nuas, calejadas e em dor o seu sustento. 
Então lá do fundo algo vem luzindo, ao aproximar da superfície, 
os raios solares espelham na água e intensificam a 
resplandecência do invulgar e clareado objeto. Ao emergir do 
mar, uma imagem de (fig.1) Nossa Senhora da Conceição. Nesse 
instante, a companha larga o trabalho e reza pela glorificação de 
Nossa Senhora e pelo devir que a levou até eles. 
Do alto do povo de Quarteira, a abençoada comunidade 
construiria uma capela dedicando-lhe orago em homenagem à 
vinda de Nossa Senhora da Conceição para junto dos 
quarteirenses. Ainda assim, permanece passados mais de dois 
séculos: Padroeira de Quarteira.
Não é fácil vislumbrar a verdade formal deste acontecimento, 
todavia a História aponta-nos para uma direção oposta à lenda da 
sua descoberta nas redes de pescadores. 
Terá sido a imagem de Nossa Senhora da Conceição encontrada 
no mar de Quarteira? Tentaremos responder à questão, baseando 
o artigo numa investigação histórica. 
Portugal caracteriza-se como um país mariotariamente católico, 
tendo a devoção a Nossa Senhora da Conceição ou Imaculada 
Conceição, raízes que remontam aos alvores da nacionalidade, e 
que alcançaram maior expansão no período da Restauração da 
Independência. Este Culto Mariano é representativo de amplas 
manifestações de fé e devoção em todo o mundo lusófono, 
nomeadamente, em Portugal por estar ligado de forma íntima a 
momentos fulcrais da construção identitária portuguesa.

1
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1Universidade do Porto, Revista da Faculdade de Letras -  A Devoção do Povo Português a Nossa Senhora nos tempos modernos[Online]. [Consultado em 03 de Março 
de 2015]. Disponível em:  WWW: <URL: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2061.pdf>.
2Pastoral da Cultura – A Imaculada Conceição e a História de Portugal [Online]. [Consultado em 03 de Março de 2015]. Disponível em: WWW: <URL: 
http://www.snpcultura.org/imaculada_conceicao_e_historia_portugal.html>.



3Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, nasceu em Algoz em 1842 e morre em Loulé no ano de 1915. Termina os estudos preparatórios no Liceu de faro, em seguida faz 
a matrícula no Seminário de São José com o objectivo de seguir a vida eclesiástica. Mais tarde forma-se em Direito e em Teologia na Universidade de Coimbra. Vem 
a exercer advocacia, no entanto, não deixa de ter ligação à Igreja. Conservador Privativo do Registo Predial da Comarca de Loulé. Entusiasta do jornalismo e da 
escrita, seria responsável pela fundação e direcção do jornal "O Algarvio". Escreveu e publicou inúmeras obras, entre elas diversas monografias sobre o Algarve. In-
Faro - Francisco Xavier de Ataíde Oliveira (s/d) [Online]. [Consultado em 07 de Abril de 2015]. Disponível em: <URL: http://www.in-
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4Oliveira, Ataíde,                                                                 , 4ª edição, Faro, Algarve em Foco, 1998, p. 123.Monografia do concelho de Loulé (1905)
5António de Sousa Pontes, nasceu em Quarteira no Concelho de Loulé, em 8 de Novembro de 1908 e faleceu em 5 de Julho de 1994, filho de Agostinho de Sousa 
Pontes e de Maria de Sousa Ámen, licenciou-se em Ciências Económicas e Financeiras pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade 
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1958, exerceu diversos cargos na Casa do Algarve em Lisboa, participou ativamente na Instalação do Conservatório de Faro. Escreveu para a imprensa regional, entre 
os quais: A Voz de Loulé, Jornal do Algarve, Correio do Sul, Notícias do Algarve, a nível nacional: O Século, Jornal do Comércio, Diário de Notícias. Deixou alguns dos 
primeiros trabalhos acerca da História de Quarteira. Agraciados pelo Concelho de Loulé, António de Sousa Pontes, Edição Câmara Municipal de Loulé, 1995.
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Relativamente ao tema em apreciação, Ataíde 
Oliveira nos inícios do século XX, fala-nos desta 
festividade religiosa. Após diversas 
considerações acerca da construção da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, e uma breve 
descrição informal do altar-mor, leia-se: “Tem a 
Ermida o seu altar-mór e n`este está a imagem 
da Senhora, de muita devoção d`aquele bom 
povo, tendo à sua direita um nicho com D. José 
e à esquerda outro com Santo António”, expõe 
algumas considerações quanto à perda de 
magnitude da festividade. Justifica-o da 
seguinte maneira: “O culto é feito com o 
rendimento das armações […] sucedeu porém 
nestes últimos annos haver desintelligências 
entre os devotos, e a festa da Senhora tem 
decaído da sua grandeza”. A título de 
conclusão, faz votos que a população reconheça 
essa problemática e que restaure a devoção e a 
festa de Nossa Senhora. 
Hoje em dia a Festa em Honra da Nossa 
Senhora da Conceição, Padroeira de Quarteira e 
de Portugal, realiza-se nos dia7 e 8 de 
Dezembro, tendo o seu expoente máximo no 
dia 8, (fig.2) na procissão em terra, e 
acompanhada por mar pelas embarcações dos 
pescadores. A procissão recria o momento de 
descoberta da imagem e a sua viagem até terra 
e consequente romaria à igreja da qual é orago. 
No entanto, a lenda da descoberta da imagem 
de Nossa Senhora da Conceição, foi alimentada 
durante os séculos da sua existência pela 
elevada autoestima dos quarteirenses. Tal 
devoção inspirou um dos mais ilustres e 
possivelmente, um dos primeiros licenciados a 
nascer na terra de Quarteira, a interessar-se 
pela História da sua descoberta. Falamos de 
António de Sousa Pontes, licenciado em 
Ciências Económicas e Financeiras pela 
Universidade Técnica de Lisboa e Presidente da 
Junta de Turismo de Quarteira em 1958.  
Iniciou alguns dos primeiros estudos de cariz 
historiográfico acerca da povoação, entre os 
quais diversos textos editados no Jornal Correio 
do Sul e uma edição intitulada A Cultura da 
Cana-de-açúcar em Quarteira e por último, 
Vultos Históricos do Algarve: Uma página de 
nobreza para Quarteira, a qual iremos analisar 
e dedicar especial atenção. 

Sousa Pontes em Vultos Históricos do Algarve: 
Uma página de nobreza para Quarteira 
descreve uma batalha que decorreu em 19 de 
Julho de 1717, no Sul da Grécia ao largo do 
cabo Matapão. A célere Batalha do Cabo 
Matapão contra a esquadra Otomana, vigora 
ainda hoje, como uma das maiores batalhas 
navais da História de Portugal, resultante da 
vitória portuguesa. Todavia, interessa-nos 
conhecer um dos principais intervenientes desta 
batalha, trata-se do Almirante Lopo Furtado de 
Mendonça, comandante da nau-almirante 
Nossa Senhora da Conceição.
A ligação de Lopo Furtado de Mendonça a 
Quarteira dá-se enquanto Morgado e data de 5 
de Janeiro de 1701 por alvará de D. Pedro II. O 
alvará diz-nos que o morgadio fora instituído 
pelo sogro o General Francisco Barreto de 
Meneses em compensação de 23 anos de 
serviços prestados à pátria, justificando-o da 
seguinte forma: “ela sempre fora Brazão maior 
dos pais e avós do referido Francisco Barreto, e 
como único instrumento os sustentara nas 
guerras em que mostraram bem o zelo que 
tinham no serviço da pátria”.
Aquando da instituição do Morgado por parte 
de Francisco Barreto de Meneses, o alvará 
estipulava a obrigação “de duas missas, com 
dois capelães”, sendo a primeira criada em 1693 
ou 1694, com a Capela de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso em Vale Judeu e só mais tarde em 
1791, na relação das Igrejas e Capelas do 
Algarve, surge a Capela de Quarteira sob orago 
de Nossa Senhora da Conceição. 
Sousa Pontes, a fim de comprovar a sua tese, 
solicitou ao padre João Pires de Campos, pároco 
em Samora Correia e especialista em arte sacra, 
uma análise da imagem, o qual teceu os 
seguintes comentários: “na verdade a Imagem 
da Padroeira de Quarteira é coeva da batalha 
do Cabo Matapão – 1717 – e pertence ao tipo 
iconográfico das virgens orantes, 
contemplativas e cheias de felicidade.” O autor 
adianta, que era costume da época as 
embarcações portuguesas terem a bordo uma 
imagem da sua padroeira e à popa da 
embarcação uma bandeira com uma 
representação da mesma. 





Francisco Lameira, investigador da Universidade 
do Algarve, na sua obra Inventário Artístico do 
Algarve: A Talha e a Imaginária: VIII - Concelho 
de Loulé  reúne alguns dados sobre a imagem 
de Nossa Senhora da Conceição em análise, os 
quais se podem sintetizar do seguinte modo: 
trata-se de uma imagem em madeira, com 
dimensões de 40cm x 20cm, de autor 
desconhecido e datada dos finais do século 
XVII, em estado de conservação considerado 
razoável. 
Voltando à tese de António de Sousa Pontes, 
devemos questionar a descoberta da imagem 
pelos pescadores de Quarteira, e reforçar a 
hipótese desta ter vindo por mar, mas a bordo 
da nau-almirante Nossa Senhora da Conceição. 
A problemática aprofunda-se devido às balizas 
temporais presentes neste processo, pois, a 
batalha decorre em 1717 e a primeira 
referência conhecida da existência da Capela de 
Quarteira sob orago de Nossa Senhora da 
Conceição é do ano de 1791. Durante todo este 
tempo, onde esteve a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição? Sousa Pontes, diz-nos: 
“tudo leva a crer que a referida Imagem tivesse 
estado na Quinta de Quarteira até à construção 
da Capela de Quarteira, a qual, como atrás 
disse, só aparece nas relações feitas 
periodicamente pelos Bispos do Algarve, a 
partir de 1791”. 
Ao logo do texto, somos confrontados com 
duas argumentações distintas: uma a qual 
podemos considerar a voz do povo, lendo-se: “a 
imagem foi encontrada nas redes pelos 
pescadores há mais de 200 anos” e outra que 
comporta a História, os dados documentais. 
Face a esta problemática, não se pertente a 
busca da verdade total, pois, não nos pertence, 
unicamente devemos ambicionar a versão mais 
próxima possível do factual, e de facto, há um 
aspeto relevante associado à antiguidade da 
imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Segundo o padre João Pires de Campos, a 
imagem é coetânea à Batalha de Matapão em 
1717, nesse aspeto, Francisco Lameira, aponta 
uma data semelhante, ao datar a imagem dos 
finais do século XVII. A tese de Sousa Pontes é 
reforçada por esta datação colocando-a no 
lugar da batalha a bordo da nau-almirante de 
mesmo nome, contudo retomamos à extensa 
baliza temporal, entre 1717 e 1791 a quando da 
primeira referência da Capela e deduza-se à 
respetiva imagem, e ao interregno existente.
 Possivelmente, a imagem poderia ter estado na 
Quinta de Quarteira, propriedade ancestral da 
família Barreto enquanto objeto de lembrança 
de feitos grandiosos do passado, em que os 
homens depositaram a sua fé em Nossa Senhora 
da Conceição e foram abençoados. 
Consideramos também frequente as 
comunidades procurarem e fomentarem a sua 
religiosidade, por via de fundações divinas ou 
especiais para com a veneração dos seus oragos, 
e neste caso poderá ter sucedido esse 
fenómeno, frequente em diversos pontos do 
país. A tese de Sousa Pontes adquire solidez, e 
corroboramos com a sua análise, embora com 
reservas quanto ao desfasamento temporal 
anteriormente explanado, colocando em causa 
a localização da imagem durante esse período.  
Em suma, lenda e História, efetivamente, as 
duas chegaram até aos nossos dias, contudo os 
dados existentes não são suficientes para 
comprovar ambas as versões, e uma certeza 
eleva-se acima delas, a da fé inabalável da 
povoação de Quarteira em Nossa Senhora da 
Conceição sua padroeira, a qual leva a que 
milhares de pessoas participem na festa em sua 
honra, tornando-a a maior demonstração de fé 
da freguesia de Quarteira e uma das maiores do 
Concelho de Loulé.

João Carlos Santos

6Lameira, Francisco,                                                                                                                             , Secretaria de Estado da Cultura, Faro, 1991, pp. 206 e 207.Inventário Artístico do Algarve: A Talha e a Imaginária: VIII - Concelho de Loulé
7Pontes, António de Sousa,                                                                                                            , Edição da Junta de Turismo de Armação de Pêra, Lisboa, 1968. Vultos Históricos do Algarve: Uma página de nobreza para Quarteira
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O conceito de desporto na sua conceção atual nasce nos finais do 
século XIX com a necessidade de controlar duelos e outros 
comportamentos agressivos. Registam-se os primeiros confrontos 
desportivos regulamentados nas modalidades de boxe e 
halterofilismo, onde eram atestadas a força e virilidade. O culto do 
corpo e os fundamentos de uma vida saudável e higiénica 
preconizada com as primeiras leis sanitárias, associados à crescente 
onda associativista que percorreu o século XX conduzem ao 
nascimento dos primeiros clubes desportivos.
O desporto vai gradualmente conquistando adeptos e 
subsequentemente popularizam-se novas modalidades – entre elas 
contam-se os desportos sobre rodas. 
É este o contexto que dá lugar ao fenómeno do desporto em 
Loulé: o ciclismo, como uma das primeiras modalidades 
desportivas documentadas na imprensa regional, surge nos 
programas das festividades religiosas, tanto em corridas como em 
quermesses. O primeiro registo, documentado no jornal “O 
Primeiro de Maio”, reporta-se a uma corrida de bicicletas inserida 
no programa da Festa da Nossa Senhora da Piedade, em 1914.
Embora o ciclismo já fosse notícia desde os finais do século XIX, a 
sua popularização vai ganhando forma nos anos seguintes como 
uma atividade domingueira que atraía as massas em grande



entusiasmo. Contudo, este desporto ganha 
corpo, na sua forma oficial, com a primeira 
participação de dois ciclistas louletanos na 
quarta edição da Volta a Portugal, no ano de 
1933 – os heróis chamam-se Francisco Brito 
(Louletano Desportos Clube) e Ildefonso 
Rodrigues (Sport Lisboa e Faro).
Pelo impacto que o ciclismo teve na vida social 
dos louletanos, podemos considera-lo o 
desporto-rei em Loulé. As décadas vindouras 
atestam esta afirmação, pois houve muitas 
voltas a Portugal que tiveram o seu ponto de 
partida, de passagem ou de chegada na nossa 
cidade. Estes momentos eram vividos em grande 
euforia, a população abandonava a sua rotina 
para ver passar os heróis sobre rodas… eram 
autênticos dias de comoção.
Podemos considerar as décadas de 50 e 60 os 
anos de ouro do ciclismo louletano: por detrás 
esteve Bexiga Peres, dirigente do Louletano 
Desportos Clube e um dos grandes 
impulsionadores do ciclismo nacional cuja 
paixão por esta modalidade proporcionou a 
construção de uma pista de ciclismo, 
actualmente uma das mais antigas do país, 
embora já com alterações. Na “pista da 
campina” – assim conhecida até 1971, data em 
que passa a chamar-se “Pista Bexiga Peres” em 
homenagem a esse carismático homem do 
desporto – rodaram algumas vedetas do ciclismo 
português, contando-se entre elas Alves 
Barbosa, Francisco Inácio, Joaquim Agostinho e 
Marco Chagas. 
Mais de meio século de emoções desportivas 
cultivou um público que se vê a ele próprio 
autor desportivo. Por detrás deste fenómeno 
estiveram os clubes: O Louletano Desportos 
Clube (fundado em 1923), o Juventude Sport 
Campinense (fundado em 1947), o Atlético 
Sporting Clube (fundado em 1939) destacaram-
se como organizadores e impulsionadores das 
modalidades desportivas que ainda hoje 
conhecemos. Os louletanos viam no desporto 
uma forma de alcançar protagonismo e sair do 
anonimato – o esforço físico para a obtenção de 
resultados eram meritórios para a aprovação na 
comunidade. Este esforço em se igualarem aos 
gloriosos do desporto ou somente a necessidade 
de ocupar o tempo de ócio de forma salutar 
atraiu-os aos clubes, que estavam capacitados 
para a prática das variadas modalidades. Em 
meados do século passado, contava-se já, para 
além do ciclismo e do futebol, com o 
basquetebol, a ginástica, a esgrima e o boxe.
O clima de esperança e confiança trazido pela 
Liberdade favoreceu um recrudescimento das 
coletividades desportivas, mas nem todas 
resistiram à viragem – o Atlético foi uma delas. 
A liberdade de associação, liberta do cunho 
institucional e apenas dependente da vontade 
popular, promoveu um associativismo 
desportivo forte resultando num vasto leque de 

modalidades: esta efervescência social começa a 
dar os seus frutos uma década depois, com a 
juventude a aderir em massa e um pouco por 
todo o concelho à prática desportiva recreativa 
e de competição, através das escolas de 
desporto criadas pelos clubes, que abrangia o 
futebol, o ciclismo, o atletismo, o ténis, a 
ginástica, o rugby, a natação, o polo aquático, 
entre outras.
Por detrás da atração dos louletanos pelo 
desporto esteve o indispensável apoio da 
Autarquia, quer ao nível de ajuda financeira aos 
clubes quer na dotação de infraestruturas 
desportivas para as diversas práticas. Esta 
relação simbiótica nem sempre foi harmoniosa: 
momentos houve em que a Câmara por alguma 
razão não pôde satisfazer as necessidades dos 
clubes, tendo estes contado muitas vezes com a 
vontade popular. Um dos exemplos foi a 
construção da “pista da Campina” cuja 
concretização muito se deveu à mobilização dos 
louletanos (dentro e foras das fronteiras) para a 
recolha de fundos.  Outro dos exemplos foi a 
construção dos campos de ténis, em 1979, entre 
funcionários da câmara e elementos do 
complexo de ténis ou até mesmo a construção 
da pista de atletismo no estádio municipal teve 
a sua história. Considerando a nossa tradição 



desportiva, os apoios municipais, em maior ou menor escala em função 
das vicissitudes dos tempos, foram uma preocupação constante dos 
autarcas: ao longo das últimas décadas houve uma vontade crescente na 
criação de parques desportivos um pouco por todo o concelho, o que 
tem contribuído para o aumento de aficionados pela prática desportiva, 
transversal a todas as classes sociais. 
As palavras proferidas por José Guerreiro Cavaco, Presidente da Câmara 
de Loulé, aquando da inauguração das piscinas municipais, em 1986, 
resumem explicitamente os desígnios municipais em relação ao desporto 
em Loulé: “Fecha-se hoje aqui mais uma obra das muitas que 
fazem parte do Plano de Infra-estruturas desportivas do 
concelho de Loulé e que passa pela criação de parques 
desportivos em todas as sedes de freguesia (…) e pela criação de 
zonas de lazer e recintos para a alta competição. Somos um 
concelho com muitas responsabilidades no campo do turismo e 
pensamos que o desporto de alta competição terá de ser 
inserido nas preocupações da animação turística do Algarve. 
Tudo faremos para que assim aconteça mas que dele venham 
também as contrapartidas para um investimento na cultura 
física e intelectual da nossa juventude.”
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1In Boletim Informativo da Câmara Municipal de Loulé, Agosto 1986. p.4
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Esta preocupação pelo incremento do turismo como uma mais-valia para 
o desporto e vice-versa tem corrido os tempos e continua bastante atual. 
De recordar a influência do Ateneu Comercial e Industrial de Loulé, nos 
temos áureos do ciclismo, para que a Volta a Portugal passasse pela 
nossa cidade, “sustentando a força histórica de Loulé como palco 
de acolhimento de outras Voltas, a sua força turística, mas 
também a memória desportiva dos seus corredores.”. 
Esta sinergia entre o poder local, as associações desportivas e os 
desportistas louletanos projetou Loulé para o panorama do desporto 
nacional e internacional, tendo inclusive, conseguido alcançar primeiros 
lugares e derrubar recordes em diversas competições. Viveram-se, até 
hoje, tantos momentos de glória que não conseguimos aqui enumerar e 
muitas estórias ficaram nas entrelinhas… no entanto consta na história 
dos louletanos uma constelação de nomes e de números dos quais nos 
podemos orgulhar e que traduzem a forma como o desporto corre nas 
veias dos louletanos. 
Não é por acaso que Loulé foi eleita Cidade Europeia do Desporto.

2GOMES, Neto, 2012,  “Vencendo a Estrada, Tendo Loulé como Bandeira”, Câmara Municipal de Loulé, p.161
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O desporto em Loulé em números:
241 infraestruturas desportivas; 57 clubes e associações; 23 eventos desportivos de relevo organizados em 2013 (14 dos por iniciativa dos 
clubes); 109 modalidades; 150 atletas federados pelo Club BTT Terra de Loulé, a maior escola de BTT a nível nacional e uma das maiores da 
Europa, com cerca de 60 alunos até aos 14 anos; 13 campos de golf (uma das maiores concentrações a nível nacional); 8 000 atletas 
diariamente e 50 000 utentes por mês.



Em Portugal, durante as primeiras décadas do 
século XX, foi atribuído um carácter patriótico e 
socializante à prática desportiva. A I República 
utilizou a propaganda para promover o 
desporto e por todo o país o espirito desportivo, 
ligado ao associativismo, foi-se manifestando. 
Loulé não foi exceção e logo em 1923 é 
fundado, por iniciativa de um grupo de homens 
influentes, entre os quais Frutuoso da Silva, João 
Féria, António Sancho, Guanito Pablos, Pablito, 
Reis, João de Sousa Inês, Raul Pinto e Octávio 
Pinto, o Louletano Desportos Clube. Embora por 
esta altura já existisse o Sporting Clube 
Louletano, o LDC marca a diferença, quer pela 
forma como contribui para a implementação da 
prática desportiva em Loulé, quer pela sua 
durabilidade no tempo, quer ainda pela 
diversidade de modalidades que desde logo 
englobou. Visando na origem fomentar a 
prática dos desportos de salão, nomeadamente 
a ginástica, a esgrima e o boxe, o LDC procura (e 
procurou) antes de mais o engrandecimento do 
desporto e dos atletas. Neste contexto, insere-se 
o apelo lançado em 22 de Janeiro de 1925 no 
jornal O Primeiro de Maio: "A direcção deste 
club convida os seus associados a esperarem na 
Ladeira do Rato, no próximo dia 23, às 8 e meia 
da manhã, os pugilistas lisbonenses, num gesto 
desportivo e hospitaleiro, que firmará a leal e 
sincera camaradagem que reina nos peitos 
moços do Deporto Louletano". 
Este espírito desportivo foi de tal forma 
absorvido pelos louletanos, que os atletas 
começaram a ser vistos como autênticos heróis.
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Das múltiplas modalidades que dinamizou, foi 
com o Ciclismo que o LDC alcançou maior glória 
e foram ciclistas como Cabrita Mealha, Joaquim 
Apolo, Vitor Tenazinha, Valério Clara 
"Chocolateira", entre outros, que levaram as 
gentes de Loulé ao delírio e desenvolveram no 
seu seio o gosto pelo desporto. Para tal, muito 
contribuíram também as inúmeras festas 
desportivas organizadas pelo LDC durante a 
década de 30 e seguintes. 
Alguns destes corredores foram treinados por 
Manuel Bexiga Peres, um dos louletanos que 
mais contribuiu para a introdução do ciclismo de 
competição em Loulé. Sob a sua direção (1946-
1950; 1952-1953; 1955-1957), o LDC conheceu 
projeção a nível nacional nesta modalidade, cuja 
época áurea se situa na década de sessenta, 
nomeadamente com a conquista da camisola 
amarela em 1963. A par do ciclismo, o LDC 
apostou no futebol que a partir dos anos 
setenta, em parte devido ao esmorecimento do 
ciclismo, ganhou maior importância dentro do 
clube e culminou com a conquista do título no 
campeonato nacional da 3ª divisão, em 1986/87.

Atualmente o LDC conta com cerca de 4000 
sócios e 1800 atletas divididos pelas 
modalidades de futebol, futsal, ciclismo, 
natação, triatlo, ginástica, karaté e musculação. 
O mesmo pensamento e dedicação animaram 
um grupo de jovens da Campina de Cima que 
gostava de jogar futebol e se uniu para, em 
1947, criar a Juventude Sport Campinense. Entre 
os seus fundadores estão Carlos Carapeto, 
Felismino Nunes, Joaquim Alcaria, Jorge 
Pinguinha, Joaquim Manuel Gregório, José 
Francisco e José Silva Teixeira. 
Entre a data da sua fundação e 1976, altura em 
que adquire um carácter federado, o percurso 
do Campinense é marcado por alguma 
instabilidade, resumindo-se a sua atividade a 
encontros amigáveis e na participação em 
torneios populares. 
Em 1976 o clube reaparece em força, realiza a 
sua primeira Assembleia Geral e, tal como o 
LDC, prima pela prática e desenvolvimento das 
atividades desportivas. Também é no futebol 
(campeões nacionais série F da 3.ª Divisão na 
época de 1982/83) e no ciclismo que residem os 
momentos mais importantes do Campinense e é 
talvez nesta última modalidade que as histórias 
dos dois clubes se complementam. Numa altura 
em que o ciclismo do LDC estava mais 
adormecido, Luís Vargues, corredor do 
Campinense, brilha em 1979 e n'A Voz de Loulé 
escreve-se: "Está de parabéns o público do 
ciclismo, que está voltando a readquirir o 
interesse perdido, que se mostra de novo 
entusiasmado por esta espectacular modalidade, 
que tantos adeptos continua a contar em Loulé 
e no Algarve em geral". (in A Voz de Loulé, n.º 
720, 29/3/1979)
Na atualidade, o clube dispõe de 350 sócios, 330 
atletas e das seguintes modalidades: futebol, 
boxe, kick Boxing, Judo, Jiu-Jitsu, Paintball e 
Ténis de Mesa.
Embora sempre tenha existido uma certa 
rivalidade entre estes clubes, o que até é salutar 
em ambiente desportivo, a história dos mesmos 
demonstra acima de tudo dedicação, 
despojamento e gosto pelo desporto. Em 
resumo, como tão bem disse João António dos 
Santos, presidente do Campinense, em 1977: 
"Nós todos trabalhamos a bem do desporto da 
nossa terra […]" (in A Voz de Loulé, n.º 646, 
27/10/1977).

Lígia Laginha
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Dália Paulo

Os museus nascem de sonhos, de necessidades e da vontade das 
comunidades de preservarem e, simultaneamente, de 
questionarem e partilharem a sua identidade… assim foi em 
Loulé! O jornal O Louletano, 1934, escreve: "Por todas as 
freguesias deste concelho encontram-se dispersos vários objetos, 
que (…) um pouco de boa vontade, tenacidade e algum 
numerário, formariam um, senão modelar ao menos regular, 
museu."… O sonho voltaria em 1978 quando se criou a Comissão 
Pró-Museu e Arquivo e a Comissão Municipal de Defesa do 
Património (1983) e, dois anos depois, a 27 de junho reúne o 
Grupo de Amigos do Museu de Loulé, na Quinta do Lago, 
Almancil, presidido por André Jordan. Passados 61 anos, das 
basilares palavras do Louletano, inaugura a 25 de maio de 1995 o 
Museu Municipal de Loulé com projeto de Mário Varela Gomes. 
No entanto a vida, o desenho e a transformação do museu de 
território continuou… e assim nasceram os seus Pólos: Cozinha 
Tradicional (1991) Frutos Secos (1998), Salir (2002), Alte (2009) e 
Água em Querença (2012). Nesta construção do sonho, devem 
ficar gravados para a posteridade os nomes de Isilda Martins, 
Mendes Bota, Joaquim Vairinhos e toda a equipa que deu e dá 
vida ao Museu.
Passados 20 anos estamos em festa! E para reunir dispersos olhares 
criou-se o Museu: lugar de diálogos que usa as coleções para 
inspirar as pessoas, indo beber o conceito à definição do Instituto 
Brasileiro de Museus "casa que guarda e apresenta sonhos, 
sentimentos, pensamentos (…)", e com o fito nas palavras de 
Santiago Palomero que, em 2008, pretendia saber se os visitantes 
dos museus "fueron más felices al salir que cuando entraron y 
además aprendieron algo de la vida o de sí mismos". Quisemos 
construir um programa que ouvisse os louletanos e os especialistas 
em museus e património, para nos ajudar a refletir, pensar e 
depois agir, fazendo intersecções disciplinares com base nas nossas 
coleções. O programa Olhar de… convida os louletanos a partilhar 
a sua relação com o museu e O Musealogando com… convida 
especialistas em museus e património a refletirem sobre os museus 
Hoje. As 9 Musas aliam poesia e música, para criar laços e afetos 
com os espaços museológicos. Os Laboratórios de Memória 
convidam os protagonistas dos últimos 40 anos a partilhar as suas 
histórias - políticos, técnicos, grupos de amigos do museu, 
doadores. Famílias no Museu, um desejo antigo da equipa do 
Serviço Educativo, proporciona uma tarde em família, de 
descoberta, de partilha e de muita (cri)atividade. Interseções alia a 
criação contemporânea com as coleções do museu e traduz-se em 
exposições, música e dança. Para além desta programação, 
quisemos deixar lastro e para isso estão a ser criados quatro 
produtos: o logotipo do Museu Municipal de Loulé, através de um 
concurso entre os alunos finalistas do curso de Design de 
Comunicação da Universidade do Algarve; website; catálogo do 
núcleo sede e brochura do Museu Municipal; programa 
museológico elaborado com o contributo deste ano 
comemorativo. Outro desejo é conseguir despertar o interesse e 
promover junto da comunidade o desejo de voltar a ter a 
Associação de Amigos do Museu de Loulé. Termino com as 
palavras de Maria José Santos, doadora, que nos diz que "é 
preciso muito amor" para construir estas casas de sonho que 
servem para colorir e questionar o mundo.



O Carnaval de Loulé de 1953 ficou marcado pela inédita Parada 
das Rainhas. Nesse ano a organização apresentou um sumptuoso 
desfile de vinte e três carros alegóricos tripulados pelas raparigas 
mais belas do concelho. Estas tinham sido eleitas no Concurso de 
Beleza que decorreu no verão anterior por ocasião da Feira 
Popular, onde foram coroadas uma rainha e duas princesas. Para 
além destas foi ainda escolhida uma rainha de cada freguesia, 
totalizando 45 beldades para abrilhantar os carros alegóricos do 
próximo carnaval. Dos vinte e três carros alegóricos, dez deles 
desfilaram como carros triunfais: o da rainha do carnaval e os 
restantes nove representando as freguesias. 
Iremos aqui reviver esses momentos pelas vozes de Idália Pires, 
Princesa no Concurso de Beleza de 1952; de Dina Carapeto, Rainha 
pela freguesia de São Clemente nesse ano e de Maria do Carmo 
Bartolomeu, Rainha de Carnaval em 1955. 
Idália Pires descreve a forma como foram eleitas as rainhas na 
Feira Popular de 1952: "Primeiramente as rainhas eram eleitas ao 
nível das freguesias. Depois de eleitas as rainhas das freguesias era 
eleita a rainha do concelho". - Nesse ano a rainha do carnaval foi 
uma rapariga de Vale Judeu.
Dina Carapeto confessa que foi um orgulho ser Rainha do 
Carnaval, significava que eram raparigas vistosas. Recorda-se que 
apanhavam muito frio nos seus vestidos de manguinha curta e que 
lhes eram arremessados muitos saquinhos de carnaval. "Nesse 
tempo brincava-se com os saquinhos e com os papelinhos 
esfregavam-se as raparigas" - salienta que "nos carros só iam 
raparigas solteiras. No terceiro dia havia o assalto aos carros. Valia 
tudo! Então tínhamos que sair antes. O carro da rainha ia bem 
guardado, pois era o mais assediado."
"Em 53 foi um carnaval mais exuberante" - Idália Pires recorda 
que foram "os melhores anos de desfile. Os carros mais bonitos 
eram os do Manuel Padeiro. A Cinderela era um encanto. 
Levávamos noites a fazer flores… a intenção era arranjarmos o 
nosso hospital."
Este espírito voluntarioso e de enorme brio pautou a excelência 
dos carnavais de então. Embora existisse uma comissão 
organizadora eleita anualmente para dar as orientações, o 
resultado final saía das mãos de cada um - "Os nossos fatos eram 
as nossas modistas que faziam. Éramos nós que pagávamos", 
recordam. 
Para além destes carros, desfilava um carro feito pela Junta de 
Turismo, que com outros recursos, acabava frequentemente por 
ser o mais vistoso e, consequentemente, o mais apreciado - foi 
nesse carro que desfilou Dina Carapeto, nesse ano rainha da 
freguesia de São Clemente.

38





Maria do Carmo conta que em 1955, a eleição 
da rainha decorreu de forma diferente. Nesse 
ano as rainhas foram eleitas pela comissão 
organizadora, entre as raparigas mais belas que 
se encontravam em desfile no corso: "Na terça-
feira de carnaval, quando subi para o carro, 
achei estranho porque é que me calçaram uns 
sapatos de salto alto e umas luvas. (…) Eu ia no 
carro de Querença, que era o das aguarelas e 
em frente da tribuna estava o Raul Pinto e os 
senhores da comissão e depois fui mudada para 
o carro da rainha, onde estava o trono, a 
coroa… e foi-me posta uma faixa." 
Recorda também a entrega do prémio que 
decorreu na noite do último dia do corso, no 
Cine-Teatro: "(…) estava lá o Sr. José da Costa 
Guerreiro e o Raul Pinto". Com a emoção ao 
rubro, deu por si por detrás do pano a aguardar 
que este abrisse para uma plateia apinhada de 
gente - "Como é que eu vou entrar ali? Estava a 
Maria José Valério que me disse: - Espera que eu 
vou dar os passos para você chegar até aquele 
sítio onde está o microfone. Eu lá dei os passos, 
vi aquela gente toda, o cinema cheio. Depois 
veio o Sr. José da Costa Guerreiro oferecer-me 
uma caixa de chocolates - fui aplaudida nesse 
dia. Ainda tenho lá essa caixinha… tinha 15 
anos".

Já Idália Pires evoca o seu momento de ribalta 
como um episódio vivido de uma forma menos 
entusiástica e até mesmo com uma certa 
contrariedade: os concursos de beleza não iam 
de encontro à sua ideologia feminista, pois 
considerava-os "uma ideia fútil, que não 
estavam em harmonia com o que eu pensava já 
na altura. Achava uma diminuição da mulher". 
Na força da sua convicção de 17 anos, recusou 
imediatamente o convite que entretanto 
acabou por aceitar sob muita insistência e 
grande pressão. Recorda que "fui levada pelas 
circunstâncias, vivíamos em ditadura… Mas lá 
em cima (do palco) chorei. Não havia maneira 
de o pano abrir porque eu estava lavada de 
lágrimas." Guardou esta história consigo 
durante uns longos 40 anos até que a partilhou 
no ano 2006, num episódio decorrente das 
comemorações do centenário do carnaval. - 
"Agora já consigo falar disso e quando vemos as 
fotografias, a minha filha sente-se orgulhosa…” 
Tal como nos dias de hoje, o carnaval 
prolongava-se nos bailes pela noite adentro: 
despojadas da indumentária de rainha, 
princesas e damas de honor, as raparigas 
divertiam-se nos bailes. Entre os mais 
concorridos encontrava-se os bailes do Ateneu e 
do Atlético - lembram que "em 1955 ainda não 
havia a comissão. O Ateneu era o mais refinado, 
era para a elite. (…) Tínhamos também os bailes 
da Música Nova e da Música Velha. Havia muito 
divertimento nesse tempo." 



Confessam em uníssono que na aceitação social 
as rainhas eram bem vistas. Após o rescaldo do 
carnaval, o "título da nobreza" continuava, de 
uma forma o de outra, a persegui-las: Maria do 
Carmo conta que "Um dia vim ao Cachola e o 
rapaz da loja perguntou-me: - A menina não foi 
rainha de carnaval? - Não, foi uma prima 
minha" - mentiu. Explica que era muito tímida, 
como era do campo vivenciou a experiência de 
rainha de uma forma diferente, pois estava 
habituada a outro ambiente: "Eu passava em 
frente às barbearias e já não sabia por onde é 
que havia de ir… os moços metiam-se comigo e 
eu tinha muita vergonha. Eram aquelas idades 
próprias em que os moços gostavam de dar um 
assobio ou um piropo."
Dina Carapeto refere que "terminado o desfile, 
as pessoas olhavam para nós… a ver se ainda 
nos mantínhamos bonitas". Já Idália conta 
sentia que havia "um olhar diferente, curioso. 
Havia menos gente e nós não passávamos tão 
despercebidas."
Foram momentos únicos, que ficaram registados 
na memória…

Helga Serôdio
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Aproveitando o contexto pós-liberal, 
juridicamente propício ao aparecimento de 
coletividades que visavam o recreio e a 
convivialidade, o Ateneu Comercial e Industrial 
de Loulé surge em 1897. Na sua fundação 
estiveram envolvidos comerciantes e pequenos 
industriais de Loulé, rostos de uma burguesia 
económica e socialmente emergente, que se 
uniram naquilo a que começaram por chamar 
Recreio Comercial de Loulé. Assim, desde a sua 
origem, o Ateneu foi associado à elite louletana, 
encontrando-se entre os vinte e dois signatários 
dos Estatutos de 1928 notáveis como José 
Bernardo Lopes, Alberto Rodrigues Formosinho, 
José Cláudio da Silva Mendes, António Martins 
Sancho, José Maria Galo, Manuel Guerreiro 
Mealha, Mariano da Costa Ascensão, entre 
muitos outros. Em 1911, adotaria o nome atual, 
mais erudito e adaptado aos novos tempos 
políticos que se seguiram à Implantação da 
República.
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Não existem fontes que nos permitam determinar o primeiro local 
a servir de sede para esta coletividade, no entanto, é possível 
apontar a década de 30 do século XX como data da sua instalação 
no Largo Gago Coutinho, onde ainda hoje está sedeada. Segundo 
o atual presidente, Octávio Laginha Seruca, o Ateneu terá sido o 
primeiro ocupante deste espaço, um prédio de inspiração Art Déco 
construído entre 1920/30, onde é utilizada uma simbologia com 
ideias de progresso.
Segundo os referidos Estatutos, por diversas vezes revistos e 
alterados numa tentativa de democratização e de 
acompanhamento dos tempos e das tendências, o Ateneu "[…] 
tem por fim a instrução e recreio dos sócios e suas famílias, pela 
leitura, conferências, reuniões, jogos lícitos, desportos e outros 
meios semelhantes". Neste sentido, a sua atividade tem sido 
marcada pela realização de bailes, sobretudo em épocas festivas 
como o Fim de Ano e o Carnaval; pela organização de 
conferências, com prestigiados oradores como o Prof. Joaquim 
Magalhães; pelo patrocínio de jogos florais, impulsionados por 
Cândido Guerreiro e Maurício Monteiro; e pela promoção de 
outros eventos de caráter cultural e artístico.
No presente, o Ateneu possui duas centenas de sócios, tendo 
passado pela sua direção figuras importantes como Manuel 
Mendes Gonçalves, Joaquim Pedro Madeira, Manuel Farrajota 
Martins, António de Brito Barracha, Maurício Serafim Monteiro 
(que dotou o Ateneu de uma biblioteca composta por cerca de 
trezentos exemplares, atualmente acessível aos sócios), Manuel de 
Sousa Pedro, Manuel Guerreiro Pereira, entre outros. 
 O Ateneu trata-se pois de um espaço com história e memória. 
Nesse sentido, foi agraciado em 2011 com a Medalha de Mérito 
Municipal (Grau Prata) e, em 2013, a Câmara Municipal deu início 
ao processo para a Classificação de Interesse Municipal do mesmo. 

Lígia Laginha




