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O QUOTIDIANO DOS LOULETANOS DO PRINCÍPIO DO SÉCULO XX NA OBRA
FEBRES INFECCIOSAS: NOTAS SOBRE O CONCELHO DE LOULÉ DE GERALDINO BRITES.

Natural do Porto, Geraldino Brites (1882-1941) formou-
se em medicina em 1907, tendo exercido clínica em 
Loulé de 1908 a 1910. De entre os diversos estudos 
científicos da sua autoria, destaca-se a obra Febres 
Infecciosas: Notas sobre o concelho de Loulé, publicada 
em 1914 pela Universidade de Coimbra. Apelidada pelo 
autor como “um modesto trabalho dum clínico da 
aldeia”, Febres Infecciosas é uma obra detalhada que 
espelha o quotidiano dos louletanos do princípio do 
século XX. Na introdução, Geraldino Brites define os 
objetivos deste trabalho: “Fazer conhecer o concelho de 
Loulé, onde gastei muitos dias da minha vida e muita 
energia, e chamar a atenção dos mais competentes para 
esse conjunto de sintomas que tanto preocupou os meus 
antecessores e me interessou desde que iniciei a minha 
clinica em terras algarvias.” No entanto, o que torna este 
estudo singular e não meramente técnico é expresso nas 
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seguintes palavras: “Não houve, porêm, nenhum propósito formal de especialmente me referir à psicologia do 
povo louletano. Estudando o meio em que se desenvolve uma epidemia, não podem ser postos de parte o 
caracter dos seus habitantes, a sua educação, hábitos, preconceitos e vícios. […] Teria, portanto, de estudá-los 
como observador consciencioso.” Neste sentido, Geraldino Brites intitulou o quinto capítulo das Febres 
Infecciosas, “Alguns caracteres do povo louletano” e neste procura “[…] esboçar os caracteres coletivos que 
mais decisiva influencia teem sobre o bem estar geral, sobre a higiene, sobre os costumes, sobre todos esses 
múltiplos factores que tão poderosa influencia exercem para criar um meio mórbido especial, condições 
mesológicas favoráveis ao desenvolvimento de epidemias”. Assim, o referido capítulo é rico em detalhes que 
são o reflexo da realidade sócio-económica, política e cultural da sociedade louletana nos alvores do século XX. 
Minuciosamente, Geraldino Brites descreve esta sociedade como essencialmente rural, subsistindo da 
agricultura e dos frutos secos (alfarroba, amêndoa e figo), com uma elevada taxa de analfabetismo e uma 

Este Boletim continua a fazer sair "do arquivo" algum do seu acervo, neste número recuamos a finais do século 
XIX e início do século XX para dar a conhecer um pouco mais das nossas gentes e da construção da nossa 
cidade.
Boas leituras…
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LOULÉ

...na Hemeroteca

O espólio da nossa Hemeroteca constitui um importante 
acervo histórico e documental para estudiosos e 
investigadores que se debruçam sobre a história local e a 
cultura da nossa região.
Apresentamos neste Boletim o título Loulé, número 
único comemorativo da inauguração da iluminação da 
vila por energia elétrica, que saiu a público no dia da 
cerimónia de inauguração, domingo, 5 de março de 1916.
Esta revista, editada na Tipografia Louletana, na antiga 
Rua da Corredoura, é uma importante fonte de estudo 
histórico e monográfico e, além de ser um exemplar 
único relativamente a uma das maiores “conquistas” para 
a então vila de Loulé, tem ainda um excecional interesse 
literário, sobretudo à volta da poesia de Cândido 
Guerreiro.
Não constam os nomes do proprietário, do administrador 
ou do diretor da revista, mas surgem os nomes de 
Piedade Júnior, J. A. Ramos Barros e de Cândido 
Guerreiro como colaboradores, para além de uma galeria 
de retratos de louletanos ilustres dessa época. No 
frontispício destaca-se a figura do Capitão-Tenente 
Mendes Cabeçadas, com a seguinte legenda: “Filho 
ilustre desta terra que com a Câmara cooperou 
dedicadamente na realização deste melhoramento”.

alimentação deficitária assente no xerém (farinha de milho) ou no gaspacho, consoante a altura do ano, na 
batata, sobretudo na sua variante doce, nalgumas leguminosas frescas e no pão. O autor refere ainda aspetos do 
ambiente urbano, evidenciando a importância dos sapateiros e dos oleiros dentro da classe operária, as parcas 
condições económicas desta classe que condicionavam o seu vestuário e os cuidados de higiene, potenciando 
por sua vez a prostituição e o alcoolismo. Neste capítulo, são ainda abordadas questões como a espiritualidade e 
a religião, a política, os costumes e superstições. Muitas vezes crítico, mas procurando ser imparcial, Geraldino 
Brites, entende como “[…] uma indeclinável obrigação dizer toda a verdade, apontando os defeitos e deixando 
aos mais autorizados a indicação da orientação a seguir para a sua eliminação.” Rigoroso e pormenorizado, este 
estudo não é apenas um tratado médico, mas sim uma monografia de Loulé, não só enquanto vila, mas também 
como concelho. Tais características, tornam esta obra numa das mais interessantes para conhecer melhor a 
nossa história e as nossas gentes. 

A revista Loulé é um documento histórico valiosíssimo e aproveitamos para destacar a entrevista com o Dr. 
Cândido Guerreiro, presidente da comissão executiva da Câmara Municipal de Loulé (ele não foi apenas um 
grande poeta, mas também político) concedida a Piedade Júnior. Para além das referências aos melhoramentos 
locais, num tempo em que também se falava das limitações dos cofres municipais, transcrevemos uma parte da 
entrevista reveladora da visão cultural de Cândido Guerreiro na sua época. À pergunta: “ – E uma biblioteca? 
Quer-nos parecer que essa é uma das suas ardentes aspirações…” Responde: - E uma das mais instantes 
necessidades do publico louletano. Eu já lhe disse que a camara não tem cobrado os impostos de consumo a 
que tem direito. Devia porém abrir uma exceção para as bebidas alcoolicas, e com o producto deste imposto 
fazer aquisição de livros e ocorrer ás despezas com uma biblioteca, acessível ao publico, que bem poderia 
instalar-se nos baixos do edificio da camara, onde está uma mercearia. E já que as tabernas se multiplicam, 
não diminuindo nunca em cada uma delas os frequentadores, multipliquemos nós os meios de profilaxia social 
pelo livro e pela escola, baixando desta forma a estatistica criminal”.
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O homem notável que teve a honra de inaugurar a luz elétrica na vila de Loulé, como presidente de Câmara, 
deixou-nos também uma opinião iluminada sobre o seu pensamento cultural ou não fosse ele um poeta e um 
sonhador a comprovar que “o sonho comanda a vida”.
É de inteira justiça que esta interessante revista histórica
para todos os louletanos “brilhe” à volta da sua figura,
por vezes contestada por alguns.

...na Fototeca

A Fototeca do Museu Municipal apresenta neste número uma fotografia datada de 1898, único registo 
conhecido da Procissão da Ordem Terceira de São Francisco, mais conhecida pela procissão dos “Terceiros”.
A pouca informação que existe desta procissão que decorria no período da quaresma, chega-nos pela mão de 
Pedro de Freitas, que a descreve em Quadros de Loulé Antigo como “muito aparatosa”, com “nove a treze 
andores que despertavam a mais viva curiosidade”. Diz ainda que “Esta afamada Procissão, cuja data de início 
se não conhece, realizou-se, com toda a pompa até 1918.” Podemos constatar, pela multidão que acompanha o 
cortejo e pelos numerosos moradores que se debruçam nas suas varandas, que se tratava de um dia de grande 
solenidade para os louletanos.
Este registo foi captado no momento em que a procissão subia a então Rua da Praça (Praça da República) e pelo 
olhar atento dos fiéis, que pararam para o retrato, podemos concluir que a fotografia de rua, não estando ainda 
popularizada nesta época, cativava a atenção geral – esta era vista como um momento único e era experienciado 
de forma especial. Considerando que na época a sensibilidade das chapas de vidro era muito reduzida, 
resultando em exposições muito lentas, qualquer movimento ficava registado. Daí que toda a procissão tivesse 
de parar para este momento fotográfico – tal é comprovado pelos “arrastamentos” resultantes de movimento 
que se verificam em alguns momentos da cena. Eis uma citação do artigo sobre a procissão noticiado no jornal 
O Algarvio, de 09 de março de 1890, que demonstra o ênfase que naquela época era dado à fotografia: “Ao 
entrar na Rua da Praça, e durante o seu transito n'esta rua o effeito que produzia era lindíssimo. Um hábil 
photographo colocado em uma das janelas do sr. Mascarenhas e, devidamente preparada a machina, tirou a vista 
da procissão que devia ter ficado perfeita.” 
Esta fotografia oferece-nos também valiosa 
informação no que respeita à arquitetura e 
urbanismo da época, por exemplo as arcadas 
que observamos em plano de fundo mostram o 
antigo mercado do peixe – lembramos que o 
mercado municipal só seria inaugurado em 
1908. Este e o edifício contíguo foram 
entretanto demolidos na década de trinta do 
século XX para dar lugar ao atual Largo 
Bernardo Lopes. Ainda junto à margem 
esquerda da fotografia, observa-se outro 
edifício emblemático que não chegou aos 
nossos tempos – a Escola Conde Ferreira.
Este curioso registo consta no nosso acervo 
com três exemplares de origens, formatos e 
edições diferentes: um deles que integra o 
espólio Pedro de Freitas apresenta a seguinte legenda: “Um obrigado ao Sr. Bexiga Peres pela cedência desta 
rara fotografia”. E os outros dois (um em edição de postal e outro em formato 20x30cm) que foram doados pela 
D. Catarina Farrajota, tendo um deles originado uma nota de agradecimento pela doação que consta em ata 
camarária de 08 de outubro de 2003. Esta fotografia, que nos chega pela mão da D. Catarina Farrajota é 
proveniente do espólio de Maria José Marques e Manuel Marques (Tesoureiro do Banco do Algarve).” 
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