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Engenheiro geógrafo, astrónomo e investigador, 
José António Madeira (1896-1976) legou à 
posterioridade uma vasta bibliografia, não só de 
cariz científico, como também referente ao 
Algarve enquanto região turística. Natural de 
Loulé, pugnou para que a sua terra natal possuísse 
uma biblioteca-museu municipal, à qual doou os 
seus livros, entre os quais se encontra a separata 
de A Voz de Loulé intitulada A Biblioteca-Museu 
de Loulé e a sua organização. Esta publicação 
resulta de uma comunicação apresentada por José 
António Madeira ao Conselho Superior Regional 
da Casa do Algarve, em Lisboa, em 21 de Junho 
de 1960. José António Madeira começa por 
referenciar algumas das diligências anteriormente 
tomadas em prol da criação de uma biblioteca em 
Loulé, situando em 1928 uma das primeiras 
iniciativas oficiais da Câmara nesse sentido. 

Salientando o papel de alguns dirigentes camarários, entre os quais José Cláudio da Silva Mendes, Manuel 
Guerreiro Pereira, José da Costa Guerreiro, Maurício Monteiro, Francisco Guerreiro Barros, entre outros, José 
António Madeira enaltece alguns dos progressos conhecidos pela então vila de Loulé, no que diz respeito às 
questões sociais, económicas e relacionadas com o desenvolvimento turístico. No entanto, sublinha o 
desfasamento que existe entre estes sectores e o património cultural e artístico. Considerando que “As 
bibliotecas e os museus não se devem concentrar apenas nos grandes centros deixando as cidades pequenas e 
vilas à margem dessas instituições de cultura […]”, José António Madeira defende que as lacunas existentes no 
património cultural devem ser preenchidas com a criação de uma biblioteca pública e, como complemento, de 
um museu regional que seria o recetáculo de “[…] variados documentos e tradições, autêntico reportório 
característico e regional de artesanato, de arqueologia, de etnografia, de folclore, de ictiologia […]” em que é 
rico o concelho de Loulé. Em seguida, o autor sugere diversas formas de organizar e gerir a biblioteca-museu, 
propondo que a sua instalação seja feita em sede própria através de uma comissão central ou concelhia com 
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Continuamos a divulgar os “tesouros” do nosso Centro de Documentação e muitos deles contêm os sonhos dos 
louletanos de outros tempos . Neste ano em que se comemoram os 20 anos do Museu Municipal, divulgamos 
uma separata de “A Voz de Loulé” de 1960 sobre o sonho da organização da “Biblioteca-Museu de Loulé”. 
Mais há para ler neste número, boa leitura!
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...na Hemeroteca

sub-comissões nas principais regiões do país onde residissem louletanos, possíveis beneméritos que 
colaborariam com legados e doações para o enriquecimento cultural da sua terra. José António Madeira inúmera 
então um conjunto de bibliotecas e museus nacionais, cuja criação e o desenvolvimento se deveram à iniciativa 
particular e aponta mais de uma centena de nomes de louletanos que poderiam fazer parte da futura Liga dos 
Amigos da Biblioteca-Museu de Loulé, dos quais se podem referir: Joaquim Laginha Serafim, José Guerreiro 
Murta, Quirino Mealha, Francisco de Sousa Inês, Pedro de Freitas, Augusto Bolotinha, Joaquim Manuel Santos 
Galo, Manuel Maria Laginha, Manuel Lourenço Teixeira Faísca, Maria Campina, entre muitos outros. José 
António Madeira termina declarando a sua intenção em “[…] legar, em devido tempo, os livros, documentos 
pertinentes e valores filatélicos a favor da Biblioteca-Museu de Loulé; dádiva simbólica e de pequena monta 
mas que traduz a gratidão pela terra onde iniciei as primeiras letras e senti o surgimento da minha débil 
inteligência”. 

Como temos vindo a divulgar, a nossa Hemeroteca do 
Museu Municipal dispõe de verdadeiras “preciosidades” 
que interessam a muitos investigadores e, sobretudo, a 
historiadores da história local que se debruçam sobre um 
conhecimento mais aprofundado da 1ª República no 
Algarve ou do período que a antecedeu.
Folha de Loulé apresenta-se como um “Semanário 
Regenerador-Liberal”, afeto ao partido do conselheiro 
João Franco, fundado em 1905, com redação e 
administração em Loulé. No seu cabeçalho só aparece o 
nome do diretor a partir do nº 103, Joaquim Manuel 
Farello.
De conotação regionalista e essencialmente noticioso, é, 
contudo, bastante polemista e reivindicativo, 
constituindo-se como um jornal com muitas 
informações políticas, defendendo os interesses locais e 
regionais, designadamente o facto da nossa vila de então 
estar distante do ramal ferroviário.
Como curiosidade, os nºs 47 e 94 deste periódico 
contêm valiosos elementos de pesquisa para o estudo do 
“Carnaval Civilizado de Loulé”.
A extensa área de publicidade demonstra um concelho 
com um comércio e uma indústria em progresso.
Num dos seus números fala na penna brilhantissima e 
de perduraveis creditos de Athayde Oliveira, a propósito 
da Monografia do Concelho de Loulé, salientando 
aquella modestia peculiar e esses sublimes sentimentos” 
do autor, incentivando-o a espalhar a instrucção pelo 
povo.
Folha de Loulé insere também nas suas páginas 
interessantes artigos de caráter literário, preocupando-se 
com a cultura algarvia.

FOLHA DE LOULÉ

CURIOSIDADES

O semanário denuncia, por vezes, os seus 
adversários, como se pode ler neste artigo:
“SERÁ VERDADE?...
Ha tempos correu com insistencia o boato de o 
nobre chefe da parcialidade progressista, n'esta 
villa, desejar pedir a demissão do elevado cargo 
que vem ocupando, em virtude de ter pedido, 
durante seis mezes, para um seu apaniguado, um 
logar de guarda freio dos caminhos de ferro e não 
o ter obtido.
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A Fototeca do Museu Municipal apresenta nesta edição a reportagem fotográfica da visita do Batalhão dos 
Sapadores de Caminhos de Ferro da Primeira Grande Guerra a Loulé, em 01 de Maio de 1938. Esta coleção de 
13 fotografias faz parte das 92 que compõem o álbum de José da Costa Guerreiro onde são retratadas vistas de 
Loulé e alguns dos momentos mais marcantes da história dos louletanos, no período entre 1935 e 1955.  
Este conjunto de fotografias é um desses marcantes registos. Nesse ano, a Comissão da Festa Anual de 
Confraternização dos combatentes do antigo Batalhão – ao qual pertencia o louletano e ex-combatente Pedro de 
Freitas – escolheu Loulé como ponto de encontro. No dia 01 de Maio de 1938 visitaram a nossa cidade 228 ex-
combatentes, entre os quais o General Raul Esteves, 50 músicos da Banda e jornalistas de O Século, Diário de 
Notícias, O Jornal do Comércio, Gazeta dos Caminhos-de-ferro, entre outros. Esse dia, que juntou cerca de 
quarenta mil pessoas e que coincidia com a Festa Grande da Mãe Soberana, teve como ponto alto o desfile do 
batalhão pelas artérias principais da vila. Este auspicioso dia foi exaustivamente descrito por Pedro de Freitas, 
na sua obra Quadros de Loulé Antigo: “E, por entre nuvens de flores, o grandioso e imponente cortejo, a vibrar 
ao som ritmado de três Bandas de Música, morteiros e foguetes, chega à Câmara Municipal.” Onde teve lugar o 
discurso proferido pelo então Presidente da Câmara, José da Costa Guerreiro. 
O dia foi ainda marcado pelo descerramento da lápide que deu o nome ao Largo do Batalhão de Sapadores de 
Caminhos-de-ferro, pelo General Raul Esteves. Encerrou-se este momento com o discurso de Jaime Rua e o 
soar do Hino Nacional pela Banda da Polícia. Após o almoço-convívio improvisado no claustro do Convento do 
Espírito Santo, foi momento de participar na procissão da Festa da Mãe Soberana.
Até mesmo António Aleixo não ficou indiferente a este encontro, que o brindou com um
verso do qual retirámos esta quadra: “Loulé, minha querida terra/ Recebe
os heróis da guerra/ Num abraço fraternal; / Combatentes que
lutaram/ E que a tanto se arriscaram/ Pelo nosso
Portugal.”
Este álbum, oferecido em tom de homenagem
ao então presidente da Câmara Municipal,
José da Costa Guerreiro, aquando da sua
despedida do funcionalismo público, contém
uma dedicatória na sua primeira página:
“Recordação consoladora do dever cumprido
e homenagem de gratidão e saudade a todos
aqueles que, colaborando devotada e
desinteressadamente, ajudaram a erguer uma
obra material e moral que muito engrandeceu e
prestigiou a vila e concelho de Loulé. 1935-45
1952-55”. Integra a coleção do Museu Municipal de Loulé desde Março de 1985, por doação de Marieta Pinto.

...na Fototeca

Hoje, torna a correr o mesmo boato, 
acrescentando-se que o illustre chefe d'aquella 
parcialidade, que todos nós sabemos ser o sr. José 
da Costa Mealha, é impossível continuar á frente 
do grupo, por ha dias se ter empenhado perante o 
sr. ministro das obras publicas para um novo 
afilhado ser colocado como carteiro na estação 
telegrapho-postal, d'esta villa, e mais esta vez ter 
sido posta de parte a sua alta influencia política.
A ser verdadeiro o que por ahi circula, que não nos 
resta a menor duvida, é decididamente um chefe 
encravado…encravadíssimo…”

Este jornal é fértil em “ditos & boatos”, como este 
que se apresenta no nº 10:
“A camara municipal d'este concelho, resolveu que 
fosse novamente posta em praça, a construção do 
novo mercado, d'esta villa.
E' já a terceira vez que tal acontece e parece-nos 
que não será d'esta a sua adjudicação”. 


