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Palavras prévias

Quem são os louletanos? Como são? Que características tem a nossa 
cultura, quais as nossas tradições? Numa tentativa de fazer uma ponte 
entre o passado e o presente da nossa terra, surge este projeto 
que pretende entender a idiossincrasia que nos define enquanto povo. 
Para isso contamos com textos de pessoas como Pedro de Freitas 
e Joaquim Magalhães, o “Secretário” do Poeta Aleixo – que apesar 
de ter nascido no Norte, considerava-se “um Algarvio natural 
do Porto” ou também “Louletano por motivações familiares e não só” 
muito contribuíram para a afirmação de Loulé no contexto nacional 
e para o seu crescimento cultural. 
Damos também destaque ao ofício que durante anos marcou a nossa 
cidade, através da entrevista ao mestre sapateiro António Diogo, 
mais um louletano que nasceu noutras paragens mas que foi aqui 
que cresceu.
A Festa da Mãe Soberana não podia deixar de aparecer numa revista 
que tem como objetivo definir o louletano. A fé que nos move 
e que faz com que tantos nos visitem tem destaque numa reportagem 
fotográfica e numa entrevista a um dos homens do andor que ainda 
hoje vive com muita emoção esses dias – o sr. António Simões, 
comerciante na Rua das Lojas. 
Temos ainda oportunidade de ver a festa em honra de Nossa Senhora 
da Piedade pelos olhos do poeta António Aleixo, tão querido 
dos louletanos e um dos nomes grandes da literatura portuguesa.
A história das bandas filarmónicas de Loulé, os protagonistas dos 
arrufos e a importância que a cidade dá à música são inevitavelmente 
focadas - o prestígio da nossa banda é ainda hoje indiscutível.
Loulé não pode perder contacto com os protagonistas da sua história. 
Só valorizando as pessoas que ajudaram o nosso progresso nas mais 
diversas áreas é que podemos continuar a evoluir, com características 
bem vincadas que nos diferenciam e conferem identidade, 
num mundo crescentemente globalizado. Este projeto é um tributo 
ao trabalho por eles desempenhado e deseja servir de inspiração 
aos louletanos de hoje – para que a nossa terra continue a crescer 
cultural e espiritualmente.



Mestre António

O Sapateiro da Matriz
Numa rua estreitinha e pitoresca do Centro Histórico, 
calçada com os segredos do tempo, próxima da Igreja 
Matriz de Loulé, encontramos a oficina de Mestre 
António Belchior Diogo, sapateiro desde os dez anos 
e que ainda hoje, aos 79, trabalha com paixão 
e entusiasmo.
Natural de Almodôvar, o pai gastou dois mil escudos 
para que ele, ainda moço, aprendesse o ofício. 
Ao fim de alguns meses já ganhava três escudos por dia. 
Fixou-se em Loulé em 1948, quando Loulé era terra 
de sapateiros. 
Trabalhou durante muitos anos em conceituadas “casas” 
de sapatos, mas acabou por fixar-se por conta própria. 
Só deixou de fazer sapatos em 2003, mas ainda hoje 
tem uma clientela variada que o procura para arranjar 
calçado. Sente uma enorme felicidade com a profissão 
escolhida e vai conversando connosco com extrema 
simpatia, enquanto tem o olhar fixo nos sapatos 
que vai consertando com grande profissionalismo. 
Crise? Isso era noutros tempos!..., confidencia-nos 
Mestre António, que não se queixa da situação atual 
e que até tem gente estrangeira que o procura, 
sobretudo entre maio e setembro, época alta 
do turismo. Conhecido popularmente como o “sapateiro 
da Matriz” e muito estimado em Loulé é, para além 
de bom profissional, um ótimo conversador e gosta 
de falar com pessoas de todas as idades, pois alia 
ao saber da vida  sensibilidade do “artista” que ama 
aquilo que faz.
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O pai gastou 
2 mil escudos 
para que ele, 
ainda moço, 
aprendesse 
o ofício.



 

Pedro de Freitas nasceu em Loulé, no Largo do Carmo, 
em 1894. Louletano, autodidata e escritor popular, 
chegou a ser apelidado de “Embaixador de Loulé”, 
dado o seu esforço para manter vivas as tradições 
e feitos desta vila, hoje cidade. 

O primeiro contacto de Pedro de Freitas com a música, 
onde se destacaria maioritariamente, deu-se em 1902, 
através do seu pai, José de Freitas. Completou, entre Faro
e Olhão, a instrução primária. Mais tarde regressa a Loulé
onde se emprega como caixeiro de uma mercearia, 
continuando em simultâneo a aprendizagem da música 
na Sociedade Filarmónica “Artistas de Minerva”, 
a chamada Música Nova. No dia 1 de dezembro de 1907 
saiu pela primeira vez a tocar música na referida Banda. 

Em 1916 era ferroviário, guarda-freio dos comboios 
e no ano seguinte parte para a guerra, em França. 
Na guerra, no dia 12 de julho de 1917, dá-se 
um bombardeamento aéreo ao acampamento 
de Pedro de Freitas, nas margens do rio Somme, 
decidindo o mesmo relatar estes acontecimentos 
numa carta que enviou para Loulé para Anastácio 
Dourado, então diretor do jornal “1.º de maio”. 
A mesma carta é publicada e neste momento 
se enceta a prolifera colaboração de Pedro de Freitas 
com diversos periódicos, assim como a sua vasta 
atividade enquanto escritor.

Já regressado a Portugal, em 1926, tem um papel ativo 
na luta pró variante do Caminho de ferro para Loulé, 
não conseguindo, no entanto, que essa aspiração 
se torne uma realidade. Não obstante, Pedro de Freitas 
seria bem sucedido num outro feito que ele próprio 
considerou como a sua “maior proeza bairrista”: 
a vinda a Loulé do seu Batalhão de guerra, o Batalhão 
de Sapadores de Caminhos de ferro, comandado pelo 
General Raul Esteves. Esta visita ocorreu no dia 1 de maio 

Pedro de Freitas

de 1938 e a Loulé fez convergir milhares de pessoas.
Enquanto soldado do referido Batalhão, Pedro de Freitas 
foi construindo uma espécie de diário que deu corpo 
ao seu primeiro livro intitulado “As minhas recordações 
da Grande Guerra”. 
Mais tarde, em 1950, com o livro “História da Música 
Popular em Portugal”, alcançou grande sucesso mesmo 
em termos internacionais. No mesmo pode ler-se 
a dedicatória “A Loulé – Berço do meu nascimento, 
jardim da minha infância, escola da minha mocidade, 
como preito de sincera gratidão e de muito afecto 
filial, dedico e consagro esta humilde Obra. Ela é uma 
página bem viva do valor musical louletano”. 

Em 1961, Pedro de Freitas recebe o convite 
do Governador-geral da Índia Portuguesa, General 
Vassalo Silva, para o visitar e escrever um livro. 
Pedro de Freitas visita então Goa, Damão e Diu 
e através do que observou escreveu a obra 
“Eu Fui à Índia”. Durante a sua vida ativa Pedro de Freitas 
escreveu quinze livros, sendo um dos mais importantes 
“Quadros de Loulé Antigo”, monografia da sua terra 
natal que conheceu diversas edições sendo a primeira 
de 1964. Em 1978, Loulé homenageou Pedro de Freitas 
atribuindo o seu nome à rua que foi local do seu 
nascimento. Pedro de Freitas viria a falecer no Barreiro 
em 1987 com 93 anos. 

Pedro de Freitas doou um imenso espólio à Câmara 
Municipal de Loulé, espólio esse constituído por diversas 
fotografias, cartas, partituras, livros, revistas e objetos 
vários, com destaque para o cornetim que tocava, 
que permitem um aprofundamento da história 
e etnografia locais, nomeadamente no que diz respeito 
a duas festividades intrinsecamente ligadas a Loulé: 
o Carnaval e as festas em honra de Nossa Senhora 
da Piedade.
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Caminha a nobre vila na senda de tudo que seja 
civilização. Seus filhos, muitos e dispersos por vários 
pensamentos e actuação, são todavia unidos no que
a terra - Mai lhes exige para o bem comum. A vultos 
da vida nacional já tenho ouvido: “Loulé é de todas 
as terras do País a mais bairrista. 
O seu progresso é obra dos seus filhos. O Louletano, 
na defesa da sua terra, não é político, nem religioso: 
é um por todos e todos por um…”
É consolador registar estas frases porque em realidade 
é assim mesmo.
Ainda há pouco, numa manifestação peticionária 
que Loulé levou a efeito junto dos altos dirigentes 
da Nação, não houve más vontades, dificuldades 
de ocasião, afazeres deste ou daquele; a trombeta
louletana tocou a unir, e foi extraordinariamente
agradável ao coração de todos constatar-se a variedade 
de cotações culturais e sociais que á roda do mesmo 
pendão se uniram e cerraram fileiras na sagrada defesa 
de Loulé. E em qualidade e quantidade encheu-se 
gabinete ministerial, e todos souberam fechar bem 
á chave no mais recôndito da sua alma as suas 
ideologias, políticas e religiões. 
É bem como alguém já disse: - “os de Loulé são assim”.
O Louletano é activo, dinâmico, facilmente explosivo, 

“Loulé é aquela terra de pergaminhos que velhíssimos 
alfarrábios dizem que antes da era de Cristo 
se considerava importante. 
Sua fama girando na boca de sucessivas gerações 
e através de todos os séculos, hoje é bem aquela 
grandiosa vila de que todos os algarvios falam 
e enaltecem. E nem só os de “casa”; muitos são 
os estranhos que igualmente lhe rendem encómios. 
Fala-se de si em todos os tons e modalidades: 
tradicionais, artísticas, progressivas, activas, dinâmicas, 
populares, políticas, festivas, humanitárias, assistência 
social e, por excelência - bairristas.
Na tradição encontram-se os belos entretimentos 
das Mouras encantadas e os célebres contos populares; 
na artística - a sua apaixonada Música e profissões 
liberais; na política - a antiga mola reguladora 
da política algarvia, activa popular e festiva -  
- as manifestações de iniciativas postas à prova a todo 
o momento, o progresso que a vila apresenta, as suas 
festas que têem fama - mormente as da Mãe Soberana 
e Carnaval - e; no campo de humanidade e assistência: 
o modelar serviço hospitalar, raios X e albergue 
de velhos abandonados de fortuna e de família - são 
o melhor e mais glorioso atestado da grande divisa 
social que Loulé apresenta a quem se digne visitá-lo. 

Loulé e os Louletanos
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falador, empreendedor, atrevido, acolhedor, 
hospitaleiro, caritativo, católico e sentimentalista.
Adora a sua terra; a sua Padroeira - N. S. da Piedade - 
- é a imagem que desde o berço até à cova lhe anda 
sempre na visão e no pensamento, tanto mais 
nos momentos mais difíceis da vida. O seu Hospital 
é o seu maior orgulho. As festas da terra são 
praticamente a ornamentação da sua sala de visitas 
para sempre receber [?]namente e de braços abertos 
as visitas dos forasteiros. 
É por excelência emigrante. Mas lá longe, na difícil 
luta pela vida, não esquece a terra e, toda a sua maior 
ambição e felicidade, é arranjar um “pé-de-meia” 
para comprar no seu sitio uma casinha, umas figueiras 
e amendoeiras, e mesmo uma geira de terra; todo 
um arranjinho enfim para se manter na velhice 
e morrer onde nasceu.
Gosta de petiscos, dá o cavaquinho pelos bailes 
domingueiros, descamisadas, pesca, serenatas 
e tem predilecção pelos passeios ao Rosal, 
Rio de Lebre, Cadoiço, Fonte da Pipa, Gonçinha, 
Campina, e mais atraentes arredores de que a vila 
é privilegiada. No seu folclore é acérrimo defensor 
da “Ti-Anica de Loulé” e hábil no mando do clássico 
baile-de-roda.

Também tem a mania da grandeza. 
Desde a terra à menor partícula da sua actividade, 
muito gosta da evidência. Para ele, nada há melhor 
do que tudo que seja louletano: - é aqui que reside 
o micróbio do seu acrisolado bairrismo.
Admira e gosta de falar em nomes de grande destaque. 
E assim, na multiplicação destes hábitos e através 
de gerações, há famílias de nomes chorudos, 
e indivíduos de pomposas alcunhas.
De toda esta cena louletana de nomes e alcunhas, 
há o espírito explorativo que gira à roda de determinado 
forasteiro.
Chegara de comboio. Da estação para a vila utilizara 
o automóvel. Engraxou os sapatos, barbeou-se, 
hospedou-se, e… por desfastiu, aplicou seus ócios 
num belo passa-tempo antes de se deitar.
E depois de ter passado todo o ecram louletano, ao cabo 
do passeio fez risonhamente o seguinte apanhado: 
“O meu automóvel guiou-o “Afonso Costa”… o “General” 
engraxou-me os sapatos... o “Ministro” fez-me a barba; 
hospedei-me na “Pensão Conde” e passei o serão 
com a “Rainha”… Que grande gente tem Loulé…”

Pedro de Freitas in “O Algarve”, 
n.º 1993, de 9 de junho de 1946 
(Transcrição literal)
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Joaquim Magalhães nasceu no Porto em 1909. 
Iniciou o seu percurso escolar nas Escolas Primárias 
de Massarelos (Porto) e S. Martinho de Sande 
(Marco de Canaveses). No ensino secundário, 
frequentou o Colégio Francês e o Liceu Rodrigues 
de Freitas, ambos no Porto. Os estudos universitários 
foram realizados na Faculdade de Letras do Porto, 
entre 1926 e 1930, ano em que conclui a Licenciatura 
em Filologia Românica.

Em outubro de 1931, concorreu para admissão ao estágio 
pedagógico para a docência do grupo de Português 
e Francês no Liceu Normal de Coimbra. Em junho 
de 1933, concluiu o exame de Estado, no Liceu Normal 
Pedro Nunes, de Lisboa. Professor provisório na Escola 
Comercial Oliveira Martins do Porto, lecionou no Colégio 
de S. Luís, em Espinho, e no Internato de Sernache 
do Bom Jardim. No ano escolar de 1933/34, foi colocado 
no Liceu João de Deus, como professor agregado, 
e efetivou-se no Liceu Jaime Moniz, no Funchal, 
onde lecionou no ano de 1934/35. Em Faro, foi professor 
efetivo de Português e Francês de 1935 a 1974, ocupando 
em simultâneo outros cargos, nomeadamente 
os de Diretor de Classe e de Ciclo, Secretário, Vice-reitor 
e Reitor (de 1968 a 1974). Com o 25 de abril de 1974, 
foi o primeiro Presidente do Conselho Diretivo da gestão 
democrática. Cumpriu missões de serviço em elaboração 
de pontos de exame e de aprovação de livros escolares 
de Português e Francês. 

Orientou, durante dezoito anos, atividades de preparação 
de récitas de teatro, com representação de obras de Gil 
Vicente, António José da Silva, Almeida Garret, Camilo 
Castelo Branco, Júlio Dinis, Ramada Curto, Moliére 
e dirigiu os primeiros ensaios de jornalismo escolar. 

Adepto da causa republicana, foi do grupo fundador 
do Círculo Cultural do Algarve, do qual viria a ser 
presidente de 1943 a 1970. Ajudou na criação da Aliança 
Francesa de Faro, de que foi o último presidente. 
Foi um dos fundadores do Cine Clube de Faro 
e do Conservatório Regional do Algarve, a cujo Conselho 
Administrativo presidiu ao longo de catorze anos. 
Foi Vice Provedor e Provedor da Misericórdia de Faro. 
Ajudou à fundação e foi o primeiro presidente 
da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes 
Mentais. Exerceu o cargo de presidente da Mutualidade 
Popular e Procurador à Câmara Corporativa, em 1973/74, 
em representação das Associações de Socorros Mútuos 
do Sul do Tejo. 

Colaborou, ativamente, na imprensa regional em Faro, 
Loulé, Tavira e Vila Real de Santo António. Proferiu 
centenas de conferências, palestras e recitais no Liceu 
de Faro, em outras escolas da região e em associações 
recreativas do Algarve, Lisboa, Porto, Évora, Setúbal 
e Funchal. No ano de 1991, foi atribuído o seu nome 
à Escola C+S, n.º 2, de Faro. Ajudou a publicar e a divulgar
o poeta António Aleixo, considerado figura de relevo 
na literatura portuguesa contemporânea. Publicou 
trabalhos sobre João de Deus, Emiliano da Costa, 
Cândido Guerreiro, Bernardo Passos, Teixeira Gomes, 
e, principalmente, António Aleixo. Em 1996, publicou 
a sua primeira obra de poesia: Pretérito Imperfeito – 
– Quadras e Líricas. 

Foi distinguido com o galardão de grau prata da Câmara 
Municipal de Tavira, no ano de 1991, e com o de grau ouro 
da Câmara Municipal de Faro, em 1984. Foi condecorado 
com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, 
em 1995.

Retirado do website 
do Agrupamento Vertical Joaquim Magalhães, Faro.

Joaquim Magalhães



Os de Loulé são assim

“Com este título escrevi eu, a pedido de um louletano, 
bem conhecido, Pedro de Freitas, para a “Gazeta 
dos caminhos de ferro”, um artigo cheiinho de verdades 
sobre o amor dos de Loulé à sua terra, às suas gentes, 
às suas devoções.
Achava-os eu, nesse artigo, como exemplares. 
Um bairrismo bem educado e respeitador de outros 
bairrismos, é útil e mais que respeitável. Tenho a certeza 
de que é uma forma de patriotismo centrado na terra em 
que se nasceu e extensivo a toda a nossa terra nacional.
Tanto quanto me é dado observar essa característica 
continua a ser marcante. É portanto justo e correcto 
que os de Loulé não queiram deixar os seus créditos 
por mãos alheias. E que defendam os valores das coisas 
e das pessoas que honram a sua terra. Um exemplo 
bonito é o terem sabido acolher como seu, um filho 
de Vila Real, mas filho de louletano; e, por isso, de certo 
modo, louletano também… Todos os possíveis leitores 
deste apontamento estão a lembrar-se de que me refiro 
ao poeta Aleixo.
Foi em Loulé que se fez gente. Em Loulé viveu 
parte da sua vida. E em Loulé acabou seus dias, 

e não em Coimbra, como alguns por vezes escrevem 
em jornais.
Ora os de Loulé, lembrando e honrando o fulgor 
que a obra do poeta alcançou, erigiram um monumento, 
digno de tal valor.
A autarquia soube dar vulto visível e de alto nível artístico 
à criação do escultor Lagoa Henriques. 
Cabe agora aos louletanos conservá-lo e respeita-lo. 
Para que não fiquemos aquém dos nossos amigos 
brasileiros, que incluem, hoje, o nome de António Aleixo, 
em antologia de escritores portugueses e brasileiros, 
ao lado de Garett, Herculano, João de Deus, Teixeira 
Gomes, João Lúcio e outros, nossos, além dos que 
escreveram ou escrevem do outro lado do Atlântico.
Um monumento em Loulé e o reconhecimento do valor 
literário no Brasil são factos que me parecem de registar 
e apontar como confirmação de que os de Loulé 
são assim e merecem que assim continuem a ser.”

Joaquim Magalhães
22 de novembro, 1992
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GLOSAS:
Junta-se a província inteira
Do Algarve, nesse dia
P’ra assistir à romaria
Da mais linda padroeira.
Que ao ir subindo a ladeira
Faz soltar gritos d’ amor
Do povo trabalhador
Desde o mais velho ao mais novo
Porque a alma desse povo
Vai dentro daquele andor.

Dia de alegria imensa
Para os filhos de Loulé
Que unidos na mesma fé
Mostram quanto vale a crença
Dia em que não há diferença
Dos homens na sociedade
Que é a divina vontade
De Cristo extremoso Pai
Que nos braços da Mãe vai
Aos ombros da mocidade.

Festa linda sem igual
Devia ser mais ainda
Porque é a Santa mais linda
Das Santas de Portugal.
Que com amor maternal
Suportou a maior dor
Ao ver no Calvário a flor
Que nasceu p’ra nos salvar
É dever pois festejar
A mãe de Nosso Senhor.

De Loulé para o poente
Se avista a sua capela
Que lembra uma sentinela
Velando por toda a gente
É isto que o povo sente
É esta toda a verdade
Que nos faz com humildade
Tanto o rico como o pobre
Beijar o manto que cobre
A Virgem da Piedade.

António Aleixo, 1925

MOTE

Vai dentro daquele andor
Aos ombros da mocidade
A Mãe de Nosso Senhor

A Virgem da Piedade

 A Mãe Soberana por

António Aleixo



Uma das mais importantes festas religiosas 
que se realiza a sul do País é a tradicional festa em honra 
de Nossa Senhora da Piedade, popularmente designada 
de Mãe Soberana.
Este grandioso e admirável evento divide-se em Festa 
Pequena, que acontece no Domingo de Páscoa, 
e em Festa Grande, que tem lugar quinze dias depois 
e que tem o seu momento de apoteose quando oito 
homens valentes levam o andor da Mãe Soberana 
até ao seu Santuário, situado no cerro da Piedade. 
Em procissão, com passo rápido, ao som da banda 
filarmónica e por entre vivas populares a Nossa Senhora 
e aos Homens do Andor, sobe-se aquela ladeira íngreme 
com a força física e espiritual de quem acredita
na proteção da sua Padroeira.

A velhinha Ermida, junto ao Santuário, foi construída 
em 1553, precisamente há 460 anos, segundo as fontes 
existentes.

Festa 
da Mãe 
Soberana



António Simões

Homem do Andor
Falámos com o senhor António Simões que, durante trinta 
e oito anos, pegou no andor e que ainda hoje é chefe de grupo 
e escolhe os homens para tão nobre missão. 
Recebe-nos simpaticamente na sua sapataria, situada 
na “Rua das Lojas”, e lá nos vai dizendo que começou jovem 
a pegar no andor, por tradição familiar. Fala-nos de Nossa 
Senhora num tom quase comovente e emociona-se quando 
o questionamos sobre as raízes populares desta grandiosa 
festa religiosa. 
Os Homens do Andor, ainda que escolhidos pela sua força, 
pela sua energia, alguns por tradição de família, e de terem 
uns dias de preparação e de reflexão, são homens com uma 
grande fé interior e uma enorme devoção à Mãe Soberana. 
Diz-nos António Simões, por experiência própria e muito saber 
acumulado, que se não fosse aquela fé nascida do fundo 
da alma, aquela grande força interior, aquela crença fervorosa, 
aquele grande calor humano envolvente, os homens 
quebravam e dificilmente conseguiriam subir a ladeira 
carregando o andor. 
Há nesta Festa Grande uma fé vigorosa, uma mistura 
de crença e de emoção, um entusiasmo transcendente, 
algo quase inexplicável que faz deste evento um grande 
acontecimento religioso, cultural e turístico.
António Simões transborda de alegria e devoção ao falar-nos 
da Festa que honra Loulé, o Algarve e o País e que continua 
a ser o grande orgulho das gentes louletanas.
Diz-nos mesmo que, pelas características desta festa, 
tão enraizada no coração do povo, até os “ateus” rejubilam 
e emocionam-se, pois há ali uma grande manifestação de fé 
e entusiasmo que transmite um sentimento profundo de amor 
e de partilha. E cada Homem do Andor tem a sua história 
para contar, o seu percurso de vida, a sua fé em Nossa 
Senhora, a entrega total a esta sublime tarefa. 
Não há louletano que se preze que não se sinta afeiçoado 
à sua Padroeira. Sente-se, por outro lado, que o culto mariano 
continua bem vivo em Loulé e que todos os dias do ano 
há gente vinda dos mais diversos locais que vai colocar 
as suas velinhas junto a Nossa Senhora da Piedade como 
reconhecimento da sua divina proteção.
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... começou jovem 
a pegar no andor, 
por tradição familiar.
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“A Música, que lhe dá alma, resume-se apenas ao ritmo 
do bombo e ao destaque estridente de um ou outro 
arrojado executante a soprar no instrumento, 
aqui e mais além, alguns compassos da secular 
“Marcha-hino”; a massa do Povo, ululante, compacta, 
trovejante de aclamações, vivas e braços no ar, 
na sua onda avassaladora faz delirar até às lágrimas 
os milhares e milhares de indivíduos que circundam 
a ladeira e assaltam as árvores em verdadeiros 
cachos humanos e coalham o cerro das mais 
variegadas cores a exibirem-se em manifestações 
diversas mas verdadeiramente sentidas.”

Pedro de Freitas, 
in «Quadros de Loulé Antigo»

A “Marcha-hino” que se faz ouvir neste fiel retrato 
da subida apoteótica do andor da Mãe Soberana 
até ao topo do seu cerro marca o ritmo do cortejo 
desde cerca de 1866, data em que o então regente 
da filarmónica, Manuel Maria Campina a compôs.

A banda que ele dirigia, a União Marçal Pacheco 
foi fundada em 1 de maio de 1856 (segundo investigações 
de Pedro de Freitas), época em que se vivia ao sabor 
dos fervores políticos. Os partidários do Partido 
Regenerador faziam braço de ferro com os defensores 
do Partido Progressista. Era assim, desde as mais altas 
instâncias do governo até à barbearia da rua – as bandas 
filarmónicas viviam de braço dado com os partidos, 
figurando-se como cartazes políticos.

Os Artistas 
de Minerva
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Corria o ano de 1876 quando a então “Música do Mestre 
Campina”, partidária dos Regeneradores (alcunhada 
de “Os Turcos”), foi convidada para atuar no Palácio 
da Fonte da Pipa, por ocasião de um grandioso banquete 
que homenageava Marçal Pacheco, então agraciado 
por sua majestade como Par do Reino Vitalício. 
Tudo corria bem, não se compusesse a filarmónica 
também de elementos do partido rival – os progressistas 
(ou “Os Russos”). Daí, o inevitável deu-se: a banda 
dividiu-se e nasceu a Música Nova.

“Os partidários da nova causa trabalhavam 
sem descanso; queriam também desforrar-se: 
fazer o seu banquete, a sua música. Recrutaram rapazes, 
leccionaram à pressa, e quando chegou o mês de Maio, 
para se pagarem do que do que os seus adversários 
no Maio transacto haviam feito, fizeram sair ao som 
de foguetes no meio do entusiasmo e do bairrismo 
político e musical, a sua Sociedade, que fica denominada: 
Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva.”

A sua primeira saída deu-se com 17 elementos ainda 
sem fardamento, numa festa no Ameixial. A batuta 
pertencia então, ao Dr. António Galvão, tornando-se 
o primeiro maestro da filarmónica. Anos áureos 
se avizinhavam… e as rivalidades continuavam.

Entra em cena o Dr. Frutuoso da Silva, juiz de formação 
e aficionado da cultura, que muito fez pelo enaltecimento 
da cultura louletana. Entre a fundação do Louletano 
Desportos Clube e a construção do Cineteatro Louletano, 
devem-se a ele os momentos de glória dos Artistas 
de Minerva, entre 1891 e 1901, período em que presidiu 
à banda. Uma das medidas-chave foi, desde logo, 
o afastamento da filarmónica dos cunhos políticos.

Ciente da necessidade de um bom regente para 
a filarmónica, descobre, no exército, um sargento 
músico, de nome Joaquim António Pires. É pela mão 
de estes dois valorosos elementos que a Sociedade 
Filarmónica Artistas de Minerva singra: 

arrecada o primeiro lugar no Certame Musical na Cidade 
de Silves em 6 de outubro de 1895.
“Este certame fora o estímulo para os novos e grandes 
empreendimentos.” 

Em 11 de junho de 1897 os Artistas de Minerva organizam 
uma excursão a Lisboa com o intuito de se promoverem 
por outras paragens: desfilam na Avenida da Liberdade. 
Regressam à terra natal em apoteose, para grande 
orgulho de todos. Perante este sucesso, retornam 
novamente à capital dois anos depois – contam-se 
já 39 elementos. Desta, atuaram no teatro Príncipe Real 
e no Coliseu dos Recreios – é o auge!

Após o afastamento de Frutuoso da Silva, por questões 
profissionais, cabe ao Mestre Pires assegurar o nível 
da banda. Atuam um pouco por toda a parte, levando 
o nome de Loulé desde o Baixo Alentejo até à Andaluzia. 

Abrilhantam festas, romarias e certames musicais 
e vão arrecadando prémios… já são uns autênticos 
profissionais. 

Entre glórias e vicissitudes ao longo das épocas, 
a Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva tem tido 
a capacidade de se adaptar às modas, resistindo 
e prosperando. Trilhou o seu percurso, conseguindo 
afirmar-se entre os louletanos como uma referência 
da qual se orgulham. De todas as suas atuações 
há aquela que arrebata qualquer louletano que se preze -
– ouvir aqueles cerca de cinquenta músicos tocando 
o hino à Mãe Soberana a plenos pulmões naquela 
íngreme subida. VIVA A MÃE SOBERANA! VIVA 
OS HOMENS DO ANDOR! VIDA A MÚSICA NOVA!...

Freitas, P. “História da Música Popular em Portugal”, 
Lisboa, 1946. 



Maria Campina
Maria Campina de Sousa Pereira nasceu em Loulé, 
em 18 de janeiro de 1914. Esta pianista, uma das mais 
talentosas da Europa de todos os tempos, concluiu o seu 
curso superior de piano do Conservatório Nacional, onde foi 
aluna de grandes mestres, entre os quais os extraordinários 
maestros portugueses Varela Cid e Luís de Freitas Branco, 
em 1935, com a classificação de 20 valores. 
Enquanto frequentou aquele Conservatório, Maria Campina 
foi premiada com todos os galardões para os melhores 
alunos, incluindo o 1º prémio do Conservatório Nacional, 
nunca alcançado por qualquer outro aluno daquele 
estabelecimento de ensino. 
Estreou-se em Lisboa naquele mesmo ano, num concerto 
na Casa do Algarve e fez questão de que o segundo fosse 
dado na sua terra natal, pouco tempo depois, 
no dia 8 de agosto. 
Em 1939, com 25 anos, já casada, Maria Campina começou 
a leccionar como professora de piano num colégio de Lisboa. 
É nessa época que Maria Campina ganha consolidação 
da sua carreira. 
A Emissora Nacional tinha dois serviços e a estação 
de “Lisboa2”, com uma programação cultural e científica, 
emitia, diariamente, concertos de música clássica e ópera. 
Além disso, a estação tinha a sua própria Orquestra Sinfónica, 
de grande nível. Maria Campina não tinha mãos a medir, 
quer em récitas individuais, quer integrada ou como solista 
da Orquestra Sinfónica, que, tal como a outra orquestra 
da estação oficial, a Orquestra Ligeira, percorria o país 
de lés a lés.
Mas a pianista não se limitava a dar vida às partituras 
dos grandes compositores, escrevia também para os jornais, 
proferia conferências, interessava-se pela vida cultural
do país. 



Em 1949, Maria Campina decidiu participar num 
concurso internacional na Áustria, pátria de grandes 
músicos e intérpretes. No Mozarteum de Salzburgo, 
iria ombrear com quinze dos maiores pianistas mundiais 
do seu tempo. Interpretou obras de Mozart 
e de JohanSebastian Bach e o júri, por unanimidade, 
o que raramente se voltou a repetir, declarou-a 
vencedora. Toda a Europa, América do Sul 
e África puderam, então, escutar a magia das suas 
interpretações.
Maria Campina criou, por essa altura, na Academia 
de Música do Funchal, a disciplina de Iniciação Musical, 
mostrando, deste modo, a sua sensibilidade pedagógica 
e visão para as carências educativas da escola, 
em Portugal. 
Já em Lisboa, alguns anos mais tarde, em 1962, 
a pianista algarvia abraçava convictamente a ideia 
da criação de um conservatório na região do Algarve. 

Em 1972, Maria Campina pôde, finalmente, ainda 
em casa emprestada, receber os primeiros alunos 
do “seu” Conservatório Regional do Algarve. 
Durante os doze anos que se seguiram, a pianista 
louletana pôde dar largas ao seu sonho, formando 
crianças e jovens algarvios.
Galardoada, em 1979, com o grau de Comendador 
da Ordem de Instrução Pública, Maria Campina 
empenhava-se, então, com o seu marido, Pedro Ruivo, 
em conseguir apoios para a construção de uma escola 
de raiz.
Maria Campina faleceu em 27 de fevereiro de 1984 
e seria o seu marido quem veria, finalmente, 
concretizado o seu sonho: o excelente edifício 
que alberga hoje o Conservatório Regional Maria 
Campina, de que todos os algarvios se podem orgulhar.

Retirado do website 
do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, Faro.

Inauguração do monumento Dr. Bernardo Lopes, 30 de julho de 1961, Loulé.Homenagem a Maria Campina, 19 de julho de 1979, Faro.




