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Escolhemos para si
…no Centro Documentação 

O Boletim do Centro de 
Documentação do Museu Muncipal 
de Loulé, que agora se edita o 
primeiro número, pretende ser um 
veículo de comunicação com a 
comunidade, que estará disponível 
bimestralmente. Esta nova forma 
de diálogo tem dois objectivos 
principais: dar a conhecer o nosso 
património documental, desde 
livros, fotografia e e jornais e, dar 
palco às novas incorporações e aos 
seus doadores, bem como aos 
estudos que se vão produzindo 
sobre a História Local.

O Centro de Documentação reúne 
um fundo documental relacionado, 
na sua maioria, com a Historial 
local e regional e alguns livros de 
referencia nacionais e 
internacionais. Este espaço está 
aberto à comunidade para 
consultas presenciais e, 
brevemente, estará disponível para 
consulta on-line através da Base de 
Dados da Biblioteca Municipal de 
Loulé.

Como o Boletim se faz de pessoas, 
neste primeiro número 
apresentamos a equipa que estará 
convosco bimestralmente: Helga 
Serôdio, Lígia Laginha, Luís 
Monteiro Pereira e Susana Melro. 

Queremos que este Boletim vos seja útil e que seja 
um meio de valorização e divulgação do nosso 
Património Cultural e, simultaneamente, de 
construção da nossa identidade.

Contamos convosco para a recolha, divulgação e 
valorização do nosso Património documental.

O Centro de Documentação tem um acervo de 
cerca de 3500 livros, especializados, na sua 
maioria, na História Local e Regional; composto por 
monografias de carácter local e regional, possuindo 
igualmente obras de referência, como são os 
dicionários e enciclopédias. 
De entre este conjunto monográfico destacam-se, 
quer pela sua raridade, como pelo seu valor 
histórico, algumas obras; entre as quais o destaque 
detes mês: "Memória sobre o Reino do Algarve: 
Descrição Geográfica e Geológica" da autoria do 
engenheiro francês Charles Bonnet (1816-1867), 
datado de 1850, impresso pela Tipografia da 
Academia de Ciências de Lisboa, da qual Bonnet 
era sócio correspondente. Esta edição apresenta 
uma série de anotações de carácter topográfico, 
geográfico e geológico, feitas por Charles Bonnet 
aquando a sua viagem ao Algarve em 1847. 
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...na Hemeroteca
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Contou com a colaboração de ilustres publicistas 
daquela época, como J. Assis Ramos Barros, 
Alexandre Augusto da Piedade e João Leal da Silva 
e de grandes poetas como Cândido Guerreiro e 
Bernardo de Passos. Teve ainda a colaboração de 
outros nomes notáveis como Ataíde de Oliveira, 
Teófilo Braga e Júlio Dantas, contando ainda com os 
colaboradores Paulo Madeira, Trindade Lima, Carlos 
Bolotinha, Francisco Sousa Inês, Raul Pousão 
Ramos e Berta Ema da Silva, entre outros.
Com secções regulares e artigos de interesse, nas 
suas colunas foram debatidos e analisados múltiplos 
e variados temas, como a ligação do caminho-de-
ferro de Loulé a S. Brás de Alportel (velha aspiração 
local que nunca foi cumprida); o Carnaval, com 
preciosos elementos para a sua história; a visita a 
Loulé do Dr. António José de Almeida; elementos 
biográficos e aniversários fúnebres do Dr. Marçal 
Pacheco; as Festas de Nossa Senhora da Piedade 
e outros assuntos de grande interesse local e 
regional.

A hemeroteca do Centro de 
Documentação é composta por 
diversos jornais, revistas e outros 
periódicos de interesse local e 
regional. 
Fundado em Loulé a 1 de Maio de 
1913 "O Primeiro de Maio" é um 
dos periódicos que engrossa o 
espólio da hemeroteca. Embora 
incompletas, estão disponíveis para 
consulta as publicações 
correspondentes ao período 
cronológico que vai de 1914 a 
1925, ano em que o jornal foi 
extinto.
Administrado e dirigido por 
Anastácio Guerreiro Dourado, com 
redacção e administração na antiga 
Rua da Corredoura, Loulé. Este 
semanário era conotado como 
noticioso, regionalista, defensor dos 
interesses locais e afecto ao 
Partido Republicano Português, do 
Dr. Afonso Costa.
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Com o título original: "Algarve 
[Portugal]: Description 
géographique et géologique de 
cette province", o exemplar 
existente no Centro de 
Documentação do Museu Municipal 
de Loulé contém inclusive 
apontamentos feitos pelo próprio 
Charles Bonnet.
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Este serviço tem por missão a 
preservação e salvaguarda do 
espólio fotográfico através do seu 
tratamento, inventariação e 
acondicionamento. A Fototeca é 
composta por espólio em diversos 
suportes de imagem.   Esta coleção 
vai sendo formada, ora por doação 
ora, por transferência de espólio ou 
ainda por compra. Este espaço 
oferece ao utente um vasto leque 
de imagens transversais a todas as 
temáticas respeitantes à 
comunidade louletana, desde o 
século XIX.

A foto do mês, tirada no estúdio de 
Guerreiro Padre por volta dos anos 
30 do século passado, retrata o 
ilustre Professor Joaquim 
Magalhães, posando com a sua 
esposa D. Célia Magalhães e a filha 
Maria Helena.

Joaquim Magalhães (1909-1999), 
formado em Filologia Românica, 
leccionou no Liceu João de Deus 
em Faro. Activo no meio cultural, foi 
como elemento do júri dos jogos 
florais que teve o primeiro contacto 
com António Aleixo, momento a 
partir do qual se tornou seu amigo e 
valoroso elemento na projecção da 
sua carreira como poeta.

...na Fototeca
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Esta foto faz parte de um conjunto de cerca de 70 
000 negativos monocromáticos em suporte de vidro 
e acetato recolhidos pelos serviços do Arquivo 
Histórico da Divisão de Cultura, em 1992, do antigo 
estúdio de fotografia, na Avenida José da Costa 
Mealha onde actualmente funciona a Papelaria 
Heidi.

O fotógrafo, José Francisco Guerreiro (1887-1948), 
mais conhecido por Guerreiro Padre, deve a sua 
alcunha ao facto de ter servido na vida eclesiástica, 
actividade que abandonou para se vincular à 
carreira de fotógrafo. 

Através de técnicas digitais recentes conseguimos, 
finalmente, converter todos estes negativos em 
imagens maravilhosas, que muito irão contribuir 
para o conhecimento da história da nossa cidade.
Acrescentamos ainda que o resultado deste trabalho 
está acessível ao público na sala polivalente da 
Alcaidaria do Castelo, na tentativa de conseguirmos 
que os visitantes dêem um nome a estes rostos.

Fica o convite...

«Olha o passarinho!»

Se tem fotografias do concelho de Loulé, colabore connosco, nós fazemos a 
digitalização e devolvemos o original ou então pode cedê-las à Fototeca. Assim, está 
a enriquecer a história dos louletanos e a perpetuá-la para que as próximas gerações 
desfrutem delas. Para tal, basta dirigir-se à Alcaidaria do Castelo com as suas fotos - 
iremos tratá-las com muito carinho.
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