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Viagens de António Aleixo em realidade aumentada

António Aleixo é um poeta intemporal, com um olhar acutilante e 

cristalino sobre a sociedade. Nascido em finais do século XIX, a 18 

de fevereiro de 1899, a sua poesia continua muito atual. É 

frequente em muitos meios recorrermos às suas quadras, cujo 

caráter existencial, crítico e satírico é revelador de uma profunda 

consciência social. São verdadeiras lições sobre a condição e a 

existência humana. 

Por ser um poeta de excelência, enquanto comunidade temos o 

dever de perpetuar o legado que Aleixo nos deixou e que é parte 

incontornável do nosso património cultural imaterial. 

A aplicação Viagens de António Aleixo em realidade aumentada 

surge como mais uma ferramenta em prol da (re)descoberta de 

António Aleixo e da sua obra, convidando o utilizador a 

experienciar vivências que o levam até à vila de Loulé nas primeiras 

décadas do século XX. 



Este percurso, que somos convidados a percorrer, foi tantas e 

tantas vezes percorrido pelo poeta, onde muitas vezes de um 

encontro fortuito nascia uma nova e imortal quadra. Os locais 

aleixianos levam-nos a outras personagens sem as quais a história 

e as estórias de António Aleixo ficariam incompletas, tais como 

Tóssan, Joaquim Magalhães, José Rosa Madeira, Fernando Laginha, 

entre outros. 

Com um roteiro sequencial ao ar livre assente no conceito de 

"teatro de rua" (o primeiro em Portugal), Viagens de António Aleixo 

em realidade aumentada nasce de um desafio lançado à Casa da 

Cultura de Loulé, cujos atores deram vida às diferentes 

personagens e nos transportam no tempo para o ambiente 

aleixiano.

Desafiamo-lo a deixar-se guiar pelas Viagens de António Aleixo, na 

senda de uma das mais importantes figuras da cultura e história 

louletanas do século XX, o poeta António Aleixo.
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1 Ateneu Comercial e Industrial de Loulé

António Aleixo foi um frequentador do Ateneu Comercial e Industrial de 

Loulé. O acesso a esta sociedade deveu-se ao seu talento, o qual era 

reconhecido por algumas dessas individualidades. Frequentou o Ateneu e 

participou a 25 de abril de 1943 na festa de encerramento dos Jogos 

Florais da Primavera, nos quais o poeta obteve o 1.º prémio na 

modalidade de "quadra popular". Neste contexto, deu-se igualmente início 

à venda do seu primeiro livro Quando Começo a Cantar….
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O Ateneu Comercial e Industrial de Loulé surgiu em 1897. Na sua fundação 

estiveram envolvidos comerciantes e pequenos industriais de Loulé, rostos 

de uma burguesia económica e socialmente emergente. Encontram-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. Inicialmente 

designado como Recreio Comercial de Loulé, em 1911, adotaria o nome 

atual, mais erudito e adaptado aos novos tempos políticos que se 

seguiram à Implantação da República. Ter-se-á instalado no Largo Gago 

Coutinho na década de 30 do século XX, local onde ainda hoje se encontra 

sedeado. 

Ao longo da sua existência, a atividade do Ateneu 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 carácter cultural e artístico. Pela sua 

direção passaram figuras importantes como Manuel Mendes Gonçalves, 

Joaquim Pedro Madeira, Manuel Farrajota Martins, António de Brito 

Barracha, Maurício Serafim, Manuel de Sousa Pedro, Manuel Guerreiro 

Pereira, entre outros. 
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2 Mercado Municipal de Loulé

António Aleixo costumava vender cautelas no Mercado Municipal de Loulé, 

por ser um dos sítios nevrálgicos da vila e, nesse sentido, bastante 

frequentado.

O Mercado Municipal de Loulé foi inaugurado em 27 de Junho de 1908.

O edifício foi construído segundo projeto do Arquiteto Alfredo Costa 

Campos, adotando, em termos arquitetónicos, o estilo revivalista de 

inspiração árabe, evocando deste modo a presença islâmica na região.

Pensado desde logo como uma obra emblemática e imponente, fazendo 

jus à grandeza e prosperidade do concelho, o Mercado Municipal de Loulé 

mantém-se na atualidade como um dos ex-libris da cidade. 

O Mercado Municipal de Loulé é, desde a sua abertura, um local de 

encontro e de convívio, que agrega ao seu valor patrimonial o valor afetivo 

que por ele nutrem os louletanos.

O mercado, carinhosamente apelidado de praça pelos louletanos, é de 

visita obrigatória, seja para compras ou tão-somente para admirar a sua 

arquitetura. E por isso António Aleixo ali passava e encantava os 

transeuntes.
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  Café Calcinha

António Aleixo foi um dos mais ilustres frequentadores do Café Calcinha. 

Convidado pelo Dr. Bernardo Lopes e por algumas outras individualidades 

que apreciavam as suas quadras de carácter repentista, o poeta 

frequentava o Café e aí teve lugar a maior parte da sua produção poética. 

António Aleixo costumava também sentar-se junto à entrada deste 

estabelecimento e aí, espicaçado pelos que passavam, dizia as suas 

quadras. Estes momentos foram eternizados numa estátua em 

homenagem ao poeta, do escultor Lagoa Henriques, que pode visitar na 

esplanada.

Situado na Praça da República, o Café Calcinha abriu as suas portas em 5 

de Junho de 1929.  

Com uma arquitetura ao estilo dos cafés de cidades europeias da época, o 

Café Calcinha destacava-se dos demais edifícios que o ladeavam. 

Ao longo da sua existência, o Café possuiu vários nomes, até que, na 

década de 60, adotou definitivamente a designação Café Calcinha.

3.1 3.2 3.3



Passando por diversas conjunturas políticas e socioeconómicas, o Café 

Calcinha conseguiu acompanhar as diferentes dinâmicas de cada época. 

Assim, até aos finais da década de 70 do século XX, o Café seguiu uma 

linha intelectual que se assemelhava ao género dos cafés de tertúlia que 

iam surgindo um pouco por todas as grandes cidades europeias, o que o 

tornava num espaço, sobretudo, frequentado pela elite, existindo uma 

divisão quase imperceptível, mas sentida, que separava os mais ricos para 

um lado (direito) e os mais pobres para o outro lado do balcão. De entre 

as figuras mais ilustres que frequentavam o estabelecimento destacam-se 

Frutuoso da Silva, Bernardo Lopes, Pedro de Freitas, Reais Pinto, José Inês, 

Quirino Mealha, Joaquim Magalhães, entre outros.

Não obstante, ainda durante este período, sobretudo a partir do fim do 

dia e pela noite dentro, o Café tornava-se num espaço onde se jogava 

e/ou onde se teciam considerações políticas à surdina.

Após a Revolução do 25 de Abril, as diferenças sociais dissiparam-se, e no 

Café realizaram-se programas de rádio, saraus culturais, recitais, debates, 

conferências, entre tantas outras iniciativas.

Imóvel de Interesse Municipal desde 2012, o Café Calcinha foi adquirido 

pela Câmara Municipal de Loulé em 2015, sendo posteriormente objeto de 

restauro e reabilitação, reabrindo em 2017. 

Integra, desde 2014, a Rota dos Cafés com História de Portugal.
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4 Rua 5 de Outubro

António Aleixo percorria frequentemente a Rua 5 de Outubro, vendendo aí 

as suas cautelas e oferecendo quadras às belas raparigas que por ali 

passavam.

Anteriormente designada de Rua de São Sebastião, a atual Rua 5 de 

Outubro adquiriu esta denominação em 1910, aludindo à implantação da 

primeira República em Portugal. Contudo, tal como nos nossos dias, no 

início do século XX, esta artéria era popularmente designada por Rua das 

Lojas, devido ao desenvolvimento da atividade comercial neste local. 

Em virtude do intenso movimento pedonal que se verificava nesta artéria, 

em 1980, os comerciantes solicitaram à Câmara Municipal o encerramento 

ao trânsito e o calcetamento da mesma, intervenção que foi concretizada 

posteriormente.
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5 Ourivesaria de Fernando Laginha

Fernando Laginha, também ele poeta, foi amigo e protetor de António 

Aleixo, sendo considerado o primeiro "secretário" do poeta, tendo 

recolhido e registado algumas das suas quadras. É também autor do 

prefácio do livro Auto do Curandeiro.

A Ourivesaria Fernando Laginha & Irmão foi fundada em 1944 por 

Fernando Laginha conjuntamente com o seu irmão. 
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6 Barbearia de José de Sousa Clareza

António Aleixo era assíduo frequentador da barbearia de José de Sousa 

Clareza, também conhecido por "Ginha", desenvolvendo com ele uma 

profunda amizade. Pouco antes de falecer, António Aleixo pediu ao Mestre 
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Clareza que lhe tocasse uma serenata. José Clareza e outros amigos 

cumpriram a última vontade do poeta, dedicando-lhe uma serenata 

poucas horas antes deste falecer na madrugada de 16 de novembro de 

1949.

Situada na Rua 5 de Outubro, a barbearia de José de Sousa Clareza era um 

espaço algo singular, já que durante décadas foi considerada como que 

um "conservatório de ouvido". O mestre barbeiro e tocador de guitarra e 

bandolim José Clareza, transmitia os seus conhecimentos musicais aos 

clientes, nomeadamente na década de sessenta, quando os mais jovens 

começaram a querer imitar os Beatles e outros grupos semelhantes. Esses 

conhecimentos eram então transmitidos uns aos outros, chegando a ser 

dezenas os jovens que ali se encontravam e ali tocavam. Os instrumentos 

encostados a um canto da velha barbearia, estavam sempre à disposição 

de quem chegasse e lhe apetecesse interpretar qualquer trecho que 

soubesse. Na Barbearia de José Clareza nasceu o 1º grupo musical de 

Loulé, da chamada música Yé-Yé, os "Caveiras Negras". Mas antes da 

chegada da música dos anos sessenta, já outros músicos mais velhos ali se 

reuniam e ensaiavam serenatas muito populares na época, tais como José 

Azevedo, Lela Azevedo, Nico e Manuel Sopeira. Aos sábados à noite as 

barbearias encerravam muito tarde. E esta, porque a parte musical estava 

sempre presente, chegava a estar aberta até às cinco horas da madrugada.



Chegada

Partida
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António Fernandes Aleixo (Vila Real de Santo António, 1899 - Loulé, 1949)

Natural de Vila Real de Santo António, António Aleixo mudou-se para 

Loulé com os pais em 1906. Prestou serviço militar em Faro e Tavira. Por 

essa altura já granjeava notoriedade como improvisador de quadras e 

cantor de fados e desgarradas. Antes do serviço militar passou algum 

tempo na P.S.P., no entanto abandonou esta profissão por sentir que não 

era a sua vocação. Seguidamente, exerceu outras profissões, tais como 

aprendiz de tecelão, pastor de cabras, cauteleiro e servente de pedreiro, 

tendo inclusive emigrado para França. A doença de estômago, de que 

sofria desde novo, obrigou-o a regressar a Portugal. Em 1937, incentivado 

por um amigo, participou nuns jogos florais realizados em Faro, nos quais 

foi distinguido com uma menção honrosa. Nesta ocasião conheceu o 

professor Joaquim Magalhães, que a partir daí registaria as suas quadras e 

mais tarde as publicaria num pequeno livro. Assolado pela tuberculose, foi 

internado em Coimbra, ocasião na qual conviveu com grandes homens das 

letras e das artes, destacando-se Miguel Torga e Tóssan. Com um profundo 

conhecimento de si e do Mundo, o legado poético de António Aleixo 

materializou-se nas obras: Quando começo a cantar… (1943), Intencionais 

(1945), Auto da Vida e da Morte (1948), Auto do Curandeiro (1950), Auto do 

Ti Joaquim (1969), Este Livro que Vos Deixo (1969) e Inéditos (1979).



António Fernando dos Santos - Tóssan (Vila Real de Santo António, 1918 - 

Lisboa, 1991)

António Fernando dos Santos, mais conhecido por Tóssan, foi um homem 

multifacetado que dedicou a sua vida à arte, como pintor, ilustrador, 

cenógrafo, humorista, decorador e gráfico. Trabalhou profissionalmente 

como publicista e orientou, entre 1961 e 1964, todos os trabalhos gráficos 

e de carácter cultural da Embaixada do Brasil, em Portugal. Desde 1947, 

participou no Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra, onde foi 

ator, cenógrafo e caracterizador. Foi um dos fundadores e o responsável 

gráfico do suplemento Diário de Lisboa Juvenil, tendo executado inúmeras 

ilustrações para jornais, revistas e livros, nacionais e estrangeiros. Em 1959, 

publicou Cãopêndio - Histórias de Homens enquanto Cães e vice-versa. 

Conterrâneos, António Aleixo e Tóssan conheceram-se no Sanatório de 

Covões, em Coimbra, onde ambos estavam internados. Amigo e protetor 

do poeta, Tóssan é autor do retrato mais conhecido de António Aleixo. Foi 

ele também o responsável pela divulgação dos autos de António Aleixo, 

em jeito de poderem ser representados.
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José Bernardo Lopes (Faro, 1882 - Loulé, 1956)

Formado em Filosofia e Matemática, José Bernardo Lopes concluiu, em 

1910, o curso de Medicina pela Universidade de Coimbra. Nesse mesmo 

ano abriu consultório em Loulé e foi nomeado médico do Partido 

Municipal, mantendo-se em funções até 1952. Desenvolveu um 

importante papel no que diz respeito ao Hospital de Loulé, levando a cabo 

grandes obras de remodelação que o tornaram o hospital mais moderno 

do Algarve. Teve um papel muito ativo durante o surto da gripe 

pneumónica, que vitimou um elevado número de louletanos, em 1918. Foi 

agraciado com o grau de comendador da Ordem da Benemerência pelas 

ações desenvolvidas em prol da saúde das populações e pelo trabalho 

empreendido em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia. Embora 

tenha desempenhado um papel de relevo na gestão pública camarária e 

concelhia desde 1926, foi presidente da Câmara de Loulé por pouco 

tempo e no triénio de 1953/56 foi Presidente da Comissão Distrital da 

União Nacional. Um mês depois da sua morte, a Câmara Municipal 

deliberou apoiar a iniciativa de um grupo de louletanos para a realização 

de uma subscrição com vista à execução de um monumento à memória do 

Dr. Bernardo Lopes, o qual foi inaugurado em 30 de Julho de 1961.

Bernardo Lopes pertencia à elite que frequentava o Café Calcinha durante 

as décadas de 30 e 40 do século XX. Adepto do espírito crítico e repentista 

do poeta António Aleixo, frequentemente o convidava a entrar no mesmo 

café e lhe pedia para dizer algumas quadras.



Joaquim da Rocha Peixoto Magalhães (Porto, 1909 - Faro, 1999)

Joaquim Magalhães, professor com um vasto currículo ligado à cultura e à 

educação, licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, em 1930. 

Em 1933 iniciou a sua carreira de professor, na Escola Comercial Oliveira 

Martins, no Porto, e em 1933/34 foi colocado no Liceu João de Deus, em 

Faro, como professor agregado. Fez efetivação no Liceu Jaime Moniz, no 

Funchal, onde lecionou no ano escolar 1934/35. Ficou como professor 

efetivo em Faro entre 1935 e 1974. Foi vice-reitor e reitor do liceu farense 

e, com o 25 de abril de 1974, o primeiro presidente do Conselho Diretivo. 

Cidadão interveniente em obras de carácter cultural e assistencial, Joaquim 

Magalhães participou na fundação do Círculo Cultural do Algarve, do qual 

foi presidente entre 1943 e 1970 e do Cineclube de Faro, do Conservatório 

Regional do Algarve e da Aliança Francesa de Faro. Colaborou ativamente 

com a imprensa regional, tendo dirigido o semanário O Algarve. Proferiu 

centenas de conferências e foi júri de inúmeros jogos florais. Entre 1950 e 

1996 publicou diversas obras sobre Teixeira Gomes, Emiliano da Costa, 

João de Deus e António Aleixo.

Joaquim Magalhães foi o principal dinamizador da obra de António Aleixo, 

que conheceu em 1937, aquando da participação do poeta nuns Jogos 

Florais realizados em Faro. A partir daí registou as quadras de António 

Aleixo, ficando conhecido como seu "secretário". À sua ação, em conjunto 

com José Rosa Madeira, se deveu a publicação, em 1943, do primeiro livro 

de António Aleixo, Quando Começo a cantar…
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José Rosa Madeira (Loulé, 1890 - Lisboa, 1941)

Nascido em 1890 na aldeia do Ameixial, José Rosa Madeira exerceu a sua 

atividade profissional de relojoeiro em Loulé, mas foi na aldeia serrana que 

se cruzou, de forma apaixonada, com a arqueologia, tendo contribuído 

para a recolha, investigação e preservação de achados arqueológicos que 

vão desde a pré-história recente até à época moderna (além de algumas 

peças etnográficas e "obras" da natureza). A sua coleção foi doada ao 

Museu Municipal de Faro, depois da sua morte, com mais de 90 bens 

culturais. Esta reflete as temporadas que este autodidata da história 

dedicava ao património cultural na freguesia do Ameixial e na "serra". Do 

conjunto dos achados arqueológicos recolhidos e doados por José Rosa 

Madeira sobressai um importante conjunto de estelas com escrita do 

Sudoeste da Idade do Ferro, a primeira forma de escrita da Península 

Ibérica, conhecida, com cerca de 2500 anos e ainda hoje por decifrar.

Tal como Joaquim Magalhães, José Rosa Madeira anteviu a excelência do 

poeta António Aleixo, contribuindo para a publicação da sua primeira obra 

Quando começo a cantar… em 1943.



Fernando Laginha (Loulé, 1918 - Lisboa, 1974)

O louletano Fernando Laginha, cedo se dedicou à arte da relojoaria e 

ourivesaria. Frequentou apenas os primeiros 4 anos de escolaridade, pois 

de seguida iniciou-se na empresa do pai e do tio, como relojoeiro e 

ourives. Em 1944, com o seu irmão, fundou a ourivesaria Fernando Laginha 

& Irmão, e dela foi seu sócio-gerente. Destacou-se igualmente como 

poeta, participando em diversos jogos florais, onde foi distinguido 

inúmeras vezes. Os seus versos encontram-se compilados num livro 

editado postumamente, em 2003, intitulado Poemas.

Fernando Laginha foi amigo e protetor de António Aleixo, sendo 

considerado o primeiro "secretário" do poeta, tendo recolhido e registado 

algumas das suas quadras. É também autor do prefácio do livro Auto do 

Curandeiro.
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José de Sousa Clareza (Loulé, 1909 - Loulé, 1984)

José de Sousa Clareza (Ginha, para os amigos) nasceu na freguesia de S. 

Clemente, Loulé. Com apenas dois anos de idade ficou órfão, tendo sido 

criado por um padrinho que era relojoeiro e residia em Faro. Aos 14 anos, 

regressado a Loulé, escolheu a profissão de barbeiro, aprendizagem que 

iniciou numa barbearia situada no Mercado Municipal de Loulé. 

Posteriormente, exerceu a profissão na Rua D. Paio Peres Correia e em 

seguida no Largo D. Afonso III. Nos finais da década de 30, aluga um 

espaço na Rua 5 de Outubro, o nº 78, lugar que manteve até ao seu 

falecimento. A Barbearia Clareza foi durante longas décadas lugar de 

grande convívio entre clientes, amigos e aprendizes de bandolim e viola, já 

que o Mestre Clareza, sendo autodidata na arte de tocar bandolim, 

guitarra portuguesa e viola, passava os seus conhecimentos 

generosamente a quem a ele recorria.

António Aleixo, amigo e frequentador da barbearia de José Clareza, 

passava ali muitas horas dos seus dias em amena cavaqueira, deliciando os 

presentes com a sua poesia repentista.



Miguel Torga (Sabrosa, 1907 - Coimbra, 1995)

Após uma rápida passagem pelo Seminário de Lamego, Miguel Torga 

emigrou para o Brasil, onde viveu entre 1920 e 1925. Em 1933 concluiu o 

curso na Faculdade de Medicina de Coimbra, cidade onde se radicou como 

clínico. Escreveu poemas, contos, romances, peças de teatro, ensaios e 

textos autobiográficos. Da sua vasta obra destacam-se O Outro Livro de 

Job (1936), Bichos (1940), Contos da Montanha (1941), Cântico do Homem 

(1954), entre muitos outros. Foi distinguido com o Prémio Camões em 

1989.

António Aleixo conheceu Miguel Torga, através de Tóssan, durante a sua 

estadia no Sanatório dos Covões, em Coimbra e terá com ele passado 

momentos de partilha poética.
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