
1

RAÍZES
REVISTA DO MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ #6  MAIO 2018



2 3

À memória de Luís Guerreiro

Nada sou, nada posso, nada sigo.
Trago, por ilusão, meu ser comigo.
Não compreendo compreender, nem sei
Se hei de ser, sendo nada, o que serei.
 
Fora disto, que é nada, sob o azul
Do lato céu um vento vão do sul
Acorda-me e estremece no verdor.
Ter razão, ter vitória, ter amor.
 
Murcharam na haste morta da ilusão.
Sonhar é nada e não saber é vão.
Dorme na sombra, incerto coração.
 
Fernando Pessoa



4 5

ÍNDICE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA

EDITORIAL

NÓS, OS LOULETANOS

Guanito, um louletano de alma e coração 
JOÃO SERRÃO

IN MEMORIAM

Recordo o Eng. Luís Guerreiro
MÁRCIA ANDRÉ

A Quadratura do Círculo - ou a importância de Joaquim Guerreiro 
para o desenvolvimento cultural de Loulé
BRUNO INÁCIO

AS NOSSAS TRADIÇÕES

Loulé, terra da palma 
TERESA MASCARENHAS

Jesus Dias no Jardim das Ervas Aromáticas 
ANDREIA PINTASSILGO

AS NOSSAS ESTÓRIAS

LOULÉ. Territórios. Memórias. Identidades - Uma ode ao pulsar 
dos louletanos de todos os tempos! 
DÁLIA PAULO

O Rancho Folclórico Infantil de Loulé –  da génese à consagração 
HELGA SERÔDIO

OS NOSSOS ESPAÇOS DE MEMÓRIA

Mercado Municipal de Loulé - A construção de um mercado é a 
construção social do espaço urbano 
PATRÍCIA BATISTA

O cemitério de Loulé: um museu a céu aberto 
LÍGIA LAGINHA

FICHA TÉCNICA 
Edição: Câmara Municipal de Loulé 

Coordenação editorial: João Serrão e Ana Rosa Sousa

Autores: Andreia Pintassilgo, Bruno Inácio, Dália Paulo, 
Helga Serôdio, João Serrão, Lígia Laginha, Márcia André, 
Patrícia Batista, Teresa Mascarenhas 

Fotografias: Museu Municipal, colaboradores da Câmara e 
coleções particulares 

Paginação: Susana Leal 

Impressão: Gráfica Comercial 

Tiragem: 500 exemplares

ISSN: 2183-2773 

Periodicidade: anual 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

www.museudeloule.pt 
www.cm-loule.pt

12

20

9

24

32
38

44
50

60
64

7



6 7

RAÍZES
VÍTOR ALEIXO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

O Município de Loulé, para o desenvolvimento económico e social sustentado 

do seu território e das suas gentes, aposta em áreas chave de atuação como a 

adaptação às alterações climáticas e o património cultural. Nesta última vertente, 

a criação das Áreas de Reabilitação Urbana de Loulé e Quarteira, assim como a 

musealização dos Banhos Islâmicos e a criação do Quarteirão Cultural (em curso) 

ou no âmbito do Loulé Criativo a abertura da Casa da Empreita, da Caldeiraria 

e da Olaria, são exemplos de como a gestão do território assenta numa 

visão integrada e estruturada para a construção de um concelho mais coeso, 

competitivo e com qualidade de vida para as pessoas.

A revista Raízes, do Museu Municipal de Loulé, insere-se na linha editorial do 

Município, apostando na valorização das nossas gentes, nos saber-fazeres e 

na divulgação do património cultural. Uma revista contemporânea porque liga 

passado, presente e perspetiva futuro. Por estas páginas passam amigos que 

partiram recentemente e que nos devemos orgulhar de honrar e lembrar o 

seu exemplo, e outros que temos o privilégio de continuar a ouvir e aprender 

diariamente.

A revista Raízes comunica de forma muito simples, emocionada e afetuosa o que 

é ser louletano. É uma publicação que nos permite construir a identidade coletiva, 

criar memória e laços de afeto entre nós e com os outros. Por tudo isso, bem-haja 

aos autores da Raízes n.º 6 que contribuem para nos conhecermos melhor e para 

construirmos uma sociedade mais feliz!



8 9

EDITORIAL

A revista Raízes é - passados que estão cinco anos desde a sua primeira edição 

- uma publicação mais madura e que se tem vindo a afirmar como um real 

contributo para a compreensão da cultura e identidade Louletana. Tem sido, 

também, um importante instrumento de ligação, promovendo diálogos, contando 

histórias e criando afinidades entre o Museu e a comunidade, e comprovando 

que o conhecimento e entendimento do passado é fundamental para o presente 

e futuro de Loulé. 

Esta sexta edição, apresenta-se com uma imagem gráfica renovada, 

contemporânea, coincidente com o trabalho que o Museu Municipal tem vindo a 

desenvolver de aproximação à sociedade louletana e de reflexão sobre o que é 

ser louletano hoje.

Um agradecimento aos autores e autoras dos textos que compõem as diversas 

rúbricas desta sexta edição da Raízes e um reconhecimento especial aos 

entrevistados e aos familiares de Luís Guerreiro e Joaquim Guerreiro. 
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NÓS, OS 
LOULETANOS
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Guanito, 
um louletano 

de alma e 
coração 

JOÃO SERRÃO
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Regressa a Portugal a 1 de dezembro de 1963, no 

navio Vera Cruz, e no ano seguinte volta a sair do 

país à procura de uma vida melhor: França e uma 

fundição do setor automóvel são o seu destino. 

No Natal de 1965 volta a Portugal, para casar, ver 

a família e levar consigo a mulher, no entanto, uma 

proposta de ordenado, de 1800 escudos por mês, 

faz com que altere os seus planos iniciais e volte à 

sua casa de sempre (Tipografia Comercial), na qual, 

a partir de 1972 – e após 20 anos de trabalho na 

empresa – se torna sócio minoritário (adquire 10% 

da empresa e o patrão oferece-lhe outros 10%). Mais 

tarde, em 1984, na companhia de mais três sócios, 

adquire a empresa, situação que se mantém até hoje. 

Na freguesia de São Sebastião, em Loulé, nasce, a 27 de outubro de 1941, João 

dos Santos Simões, filho de um sapateiro e de uma doméstica, conhecido por 

todos como Guanito. Este apelido, diminutivo do nome Juan (João) foi-lhe dado 

pelo padrinho Serafim – de nacionalidade argentina -, ainda em tenra idade.

Completou a antiga quarta classe na Escola Conde Ferreira - localizada onde 

hoje é a Cerca do Convento - e sonhava um dia ser mecânico mas, quis o destino 

e a sua mãe que, em 1952, com apenas doze anos, se iniciasse no mundo do 

trabalho como aprendiz de artes gráficas na então Tipografia Comercial. E foi a 

essa empresa Louletana (agora Gráfica Comercial) que dedicou toda a sua vida 

profissional, com apenas duas intermissões. O serviço militar obrigatório em 1961 

levou-o a Queluz, Tancos (onde se fez especialista de transmissões), Chaves 

(onde integrou o Batalhão de Caçadores 10) e, por fim, a Angola (onde integrou 

o Batalhão de Intervenção e percorre o país, praticamente, de ponta a ponta, com 

exceção de Cabinda e Moçâmedes). 

Quis o destino 
e a sua mãe que, 

em 1952, com apenas 
doze anos, se iniciasse no 
mundo do trabalho como 

aprendiz de artes gráficas 
na então Tipografia Comercial.
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Homem de profunda consciência social, característica que pautou a sua 

postura ao longo da vida e nas várias funções e cargos que desempenhou. 

A sua história de vida cruza e interseta alguns momentos importantes da 

história mais recente de Loulé: no Louletano Desportos Clube foi atleta, 

treinador e dirigente, criando uma escola de desportistas, onde a atividade 

física e a formação cultural eram os eixos fundamentais da formação dos 

atletas e, principalmente, dos futuros homens e mulheres de Loulé; no 

Sporting Clube Atlético, associação que serviu de ponto de encontro para o 

movimento anti-regime de então e que “quando organizava um espetáculo – 

música ou teatro - tinha na assistência mais agentes da PIDE, do que público 

interessado”, foi igualmente dirigente; enquanto vereador da autarquia, 

durante quatro mandatos, incluindo a Comissão Administrativa criada após o 

25 de abril, foi o mentor do movimento que levou à criação da zona industrial 

de Loulé, bem como a criação de várias infraestruturas desportivas no 

concelho. Atualmente continua ligado ativamente ao movimento associativo, 

fazendo parte dos corpos sociais da Casa da Cultura de Loulé e do Louletano 

Desportos Clube.

Para ele, a definição de Louletano é difícil de explicar por palavras, é algo que 

se sente, mas considera-se – como não poderia deixar de ser – Louletano de 

alma e coração, bairrista, controverso, apartidário, empreendedor e sempre 

de braços abertos para ouvir e receber quem vier por bem. 

Acredita que o importante são as pessoas e a sua terra de sempre: Loulé.

Louletano de alma e coração, 
bairrista, controverso, apartidário, 
empreendedor e sempre de braços 
abertos para ouvir e receber quem 
vier por bem.
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IN MEMORIAM
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Recordo 
o Eng. Luís 
Guerreiro
MÁRCIA ANDRÉ
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Trabalhei como técnica sob a chefia do Eng. Luís 

Guerreiro desde o primeiro dia em que chegou à 

então Divisão de Cultura e Património Histórico da 

Câmara Municipal de Loulé até ao dia em que passou 

a chefiar o Gabinete de Comunicação e Eventos da 

mesma edilidade.

Recordo quando divertidamente se autointitulava de 

“Engenheiro não praticante”;

Recordo o seu gabinete, amontoado de papéis, 

documentos e livros, onde rapidamente encontrava o 

que quer que procurasse;

Recordo a autonomia e liberdade que me dava para 

desempenhar livremente as minhas funções técnicas;

Recordo a ousadia que tinha face à arte 

contemporânea e como gostava de projetos 

diferentes e desafiantes;

Recordo a maneira como éramos recebidos em 

qualquer parte do país e a admiração com que os 

responsáveis dos diversos espaços culturais nos 

recebiam nas suas casas;

Recordo a atenção que técnicos de história e de 

museografia, de todo o Algarve, lhe prestavam, 

quando contava algum episódio;

Recordo a fantástica memória que possuía: o 

contador de estórias que era e o ar entusiasmado 

com que as contava;

Recordo a sua curiosidade e capacidade 

historiográfica, mas, acima de tudo, a paixão que 

transmitia pela história local;

Recordo a riquíssima bibliografia que conservava 

sobre o Algarve;

Recordo a pessoa que me fez adotar Loulé como a 

minha segunda cidade;

Recordo e recordarei sempre os bons tempos que 

vivi e o que as gentes do Algarve e a sua História 

perderam com a partida deste “Engenheiro das 

letras”, como tão bem lhe chamava o Dr. Joaquim 

Magalhães…

Recordo a sua 
curiosidade e 

capacidade 
historiográfica, mas, 

acima de tudo, 
a paixão que 

transmitia pela 
história local
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A Quadratura 
do Círculo 
- ou a importância 
de Joaquim Guerreiro 
para o desenvolvimento 
cultural de Loulé

BRUNO INÁCIO

24 25



26 27

Existe um antes e um depois de Joaquim Guerreiro na cena cultural do concelho 

de Loulé. Não é possível ignorar a importância que este teve na injeção de capital 

criativo em pessoas e organizações ao longo de uma década, injeção essa que 

obteve todo o tipo de resultados: de fracassos virtuosos a sucessos tremendos. 

Será esse - a marca da concretização - o maior legado que nos deixa. 

Visitar o seu consulado como dirigente da Câmara Municipal de Loulé, 

implica assumir à partida o perfil político que Joaquim Guerreiro sempre teve, 

independentemente dos cargos formais que desempenhou na organização. Foi, 

de resto, esse perfil que lhe permitiu ganhar dimensão institucional, fundamental 

numa organização pública para a prossecução e implementação de um conjunto 

de novas ideias. Numa organização – e estou a generalizar – tradicionalmente 

avessa à inovação, qualquer alteração à norma é vista como um risco. Essa 

organização – e contínuo a generalizar – tenderá sempre a hipotecar o sucesso 

da implementação de novos métodos, ideias e projetos. Essa luta foi travada de 

forma permanente por Joaquim Guerreiro que fez da força da opinião pública – 

obtida pelos sucessos das suas iniciativas – a sua força interna. 

O problema proposto pela quadratura do círculo diz-nos que é impossível 

construir, só com uma régua e um compasso, um quadrado cuja área seja 

igual à área de um determinado círculo. É pois um problema que à partida 

poucos ousariam tentar resolver. Se aqui afirmasse que no início deste século o 

panorama cultural do concelho de Loulé estava próximo de uma quadratura do 

círculo, estaria porventura a exagerar. Não estarei no entanto a exagerar ao dizer 

que era recorrente ouvir esse discurso por parte da opinião pública e publicada 

deste concelho. Urgia, portanto, uma avalanche de novidade e novidades. 

Joaquim Guerreio colocou no terreno essa novidade e essas novidades seguindo 

um traço personalista que ouso definir em quatro grandes linhas. 

Não ter medo de errar, tentando. Perante a desconfiança que vinha de todo o 

lado, ousou fazer o que muitos vaticinavam como não concretizável; 

Não ter medo 
de errar, tentando. 
Perante a desconfiança 
que vinha de todo o lado, 
ousou fazer o que muitos 
vaticinavam como não 
concretizável
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Na falta de competências próprias em determinadas áreas, soube-se 

rodear dos que detinham esse saber, ouvindo-os, dando-lhes palco e 

criando sinergias e multicolaborações – muitas vezes improváveis – 

que originaram novas ideias e novos projetos; 

Entendeu como poucos a noção de parceria que inicialmente foi 

potenciada por muita sede de conhecimento do que se fazia em 

outras cidades, regiões e países e posteriormente pela necessidade 

de criar bases de apoio locais aos seus projetos;  

E finalmente, tomando a comunicação como uma aliada poderosa na 

promoção de um ideal progressista. 

Esta modus operandi – ou mesmo esta forma de ser 

e estar – permitiu, na minha opinião, três grandes 

vitórias que viriam a transformar a cena cultural da 

cidade e do concelho e a influenciar positivamente a 

região. 

Desmistificou a ideia de que a cidade de Loulé, 

por ser de alguma forma burguesa, teria que ser 

eternamente provinciana e como tal conservadora 

culturalmente. Tal possibilitou a criação de um certo 

cosmopolitismo, que não tendo ficado entranhado 

como talvez Joaquim Guerreiro o desejaria, deixou as 

suas marcas para o futuro. 

Desafiou frontalmente o comodismo e a inércia da 

uma pseudoelite que se consagrava como guardiã 

dos tempos de glórias, que apesar de caídos 

em desgraça – os tempos, não as pessoas - não 

admitiam que alguém ousasse dizer: “o rei vai nu”. 

E finalmente criou escola. No sentido em que deu 

espaço a novas disciplinas, incentivando-as a criarem 

caminho próprio – e algumas criaram - e com isso 

transformar gradualmente a própria paisagem cultural 

e o ambiente urbano da cidade e do concelho. 

Termino sublinhando que por detrás deste caminho 

existiram falhanços, momentos de quase rutura, 

quebras e, admitamo-lo, alguns retrocessos. Mas 

alguém se lembra de todos aqueles que tentaram 

tirar a espada da pedra sem sucesso? 

Existe um antes e um depois de Joaquim Guerreiro 

na cena cultural do concelho de Loulé. Saber 

aproveitar o caminho por ele desbravado é um 

desígnio que nos convoca a todos. 

Desmistificou a ideia 
de que a cidade de Loulé, 

por ser de alguma forma burguesa, 
teria que ser eternamente provinciana 

e como tal conservadora culturalmente. 
Tal possibilitou a criação 

de um certo cosmopolitismo, 
que não tendo ficado entranhado 

como talvez Joaquim Guerreiro 
o desejaria, deixou as suas 

marcas para o futuro.
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AS NOSSAS 
TRADIÇÕES
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Loulé, terra 
da palma

TERESA MASCARENHAS
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Os trabalhos em empreita de palma são uma arte antiga no Algarve, cuja origem 

se perde na história. Durante a presença islâmica na região existem já referências 

à sua existência e no Algarve quinhentista a empreita era uma indústria próspera 

- muito por conta do crescimento da fruticultura na região - assumindo-se a 

cestaria como fundamental para a colheita, secagem e transporte de amêndoas, 

alfarrobas, figos, uvas, laranjas, etc. Entre os séc. XIX e XX existiam no Algarve 

armazéns onde eram preparados e embalados frutos para exportação e a arte 

manteve-se praticamente sem mutações nos usos, técnicas e bens produzidos 

até ao início do século passado.

Sendo tradicionalmente um trabalho efetuado por mãos femininas, com palma 

apanhada no mato, constituía um complemento ao trabalho no campo e uma 

importante forma de subsistência, contribuindo para o orçamento de muitas 

famílias do interior algarvio. 

A palma e a empreita são elementos intrinsecamente 

associados à identidade de Loulé e das suas gentes. 

Falar de Loulé, é falar de palma, de empreita, de 

malha, de baracinha… É recordar os serões de outros 

tempos, onde, sentadas em cadeiras de atabua, com 

molhos de palma no colo, as mulheres entrançavam a 

palma em infinitos movimentos que resultariam mais 

tarde em objetos utilitários para a vida quotidiana.

A empreita é a arte de entrançar folhas de palma, 

numa trança mais ou menos complexa e constitui 

um dos elementos mais representativos da cultura 

algarvia. O aproveitamento de um elemento vegetal 

abundante na região - a palmeira anã -, bem como 

todo o processo de tratamento da matéria-prima até 

ao produto final, revelam um extraordinário domínio 

de saberes e técnicas ancestrais, bem como um 

profundo entendimento do território e dos ciclos 

naturais dos recursos endógenos. 

35

Sendo tradicionalmente um trabalho 
efetuado por mãos femininas, com 

palma apanhada no mato, constituía 
um complemento ao trabalho no 

campo e uma importante forma de 
subsistência, contribuindo para o 
orçamento de muitas famílias do 

interior algarvio. 
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Mercê dos tempos e com o advento do turismo, a empreita adaptou-se aos novos 

usos e modas e passou de um carácter essencialmente utilitário, característico do 

meio agrícola, para outro mais decorativo e urbano. 

Em homenagem a este passado e como forma de promover e divulgar as artesãs 

que ainda perpetuam a arte, surge em Loulé, em Junho de 2017, a Casa da 

Empreita. O espaço, propriedade do município, pretende reeditar, em moldes 

atuais, o que há cerca de um século atrás eram as casas de trabalho da palma - 

pequenas indústrias, de cariz comunitário, destinadas às mulheres da localidade, 

que proliferaram por todo o Algarve e entre as quais se destacava a de Loulé, 

pela sua importância.

Na Casa da Empreita - localizada no n.º 20 da Rua Vice-Almirante Cândido dos 

Reis, em pleno centro histórico de Loulé - pode ver e conhecer as artesãs, que 

trabalhando no local (entrelaçando a palma, cosendo e ligando cada um dos 

seus ramais, em peças tradicionais ou de cariz mais inovador), perpetuam e 

divulgam técnicas e saberes que se confundem com a memória local e que são 

importantes preservar.

Mercê dos tempos e com o advento 
do turismo, a empreita adaptou-se 
aos novos usos e modas e passou de 
um carácter essencialmente utilitário, 
característico do meio agrícola, para 
outro mais decorativo e urbano. 
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Jesus Dias 
no Jardim 
das Ervas 

Aromáticas 
ANDREIA PINTASSILGO
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Tarde solarenga, luz de primavera, uma perdiz salta ao caminho, um céu azul 

marca a hora das tardes compridas. Nos Penedos Altos, a caminho de Querença, 

há vida. A natureza está no seu esplendor, por todo o lado há plantas, flores e 

ervas aromáticas. 

Jesus Dias, veste de cor-de-rosa, como que em celebração à Primavera. Na 

sua horta, jardim mediterrânico, explica entusiasticamente como os aromas a 

inspiram. Qualquer ervinha é pretexto para que a sua mente criativa, invente e 

reinvente pratos e receitas à época. Os aromas andam no ar e dão o mote para 

que Jesus Dias, senhora de uma sabedoria ancestral, conte a história das plantas 

que tem no jardim da Casa da Murta. 

Numa bacia com água fresca, acarinha os poejos que mais tarde darão 

lugar a uma sopa, são uma espécie de menta, “eles gostam de muita água”. 

Deambulando pelo jardim de plantas endémicas do barrocal algarvio, colhe 

um raminho de alecrim, e mostra a diferença entre o alecrim branco e o roxo, o 

branco é cítrico e forte, enquanto o roxo é mais suave, ambos calmantes e bons 

para quase tudo, diz que estas infusões são boas para os homens, já a salva 

é melhor para as senhoras. E aqui deita o verso ao alecrim, sabedoria passada 

de geração em geração “Quem ao pé do alecrim passou e um raminho não 

apanhou, do seu amor não se lembrou”. 

Trata as plantas pelo nome e conhece muitas das suas propriedades. A 

murta, planta que dá o nome à casa, possui um sabor doce e liberta um aroma 

adocicado, boa para fazer licores. A hortelã, refresca e vai bem com a canja, 

nos ensopados e em água aromatizada. A erva-cidreira, faz bom chá e é 

diurético, os orégãos, secos são os amigos dos caracóis, das saladas de 

tomate e dos arjamolhos, o tomilho, também conhecido por erva-ursa e bela-luz, 

acompanha bem as carnes de forno, secos fazem bons saquinhos de cheiro, o 

funcho faz parte do ritual de acondicionar os figos e o limão, “o que eu gosto de 

limão” – diz Jesus. Coloca a água a ferver, mergulha uma folha de erva príncipe, 

uma casquinha de limão e mais uma flor ou outra e está pronta a infusão.

“Quem ao pé do 
alecrim passou 
e um raminho 
não apanhou, do 
seu amor não se 
lembrou”
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AS NOSSAS 
ESTÓRIAS
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LOULÉ. 
Territórios, 
Memórias, 
Identidades
- Uma ode ao pulsar 
dos louletanos de todos 
os tempos! 

DÁLIA PAULO
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Sete mil anos de história passam pela exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, 

Identidades1, para memória futura ficam o roteiro e o catálogo, este último um 

“monumento” ao conhecimento e evolução do território de Loulé e dos seus 

habitantes. Uma síntese sobre a investigação dos últimos cem anos e um 

ponto de partida para futuras investigações e para a valorização do Património 

Cultural como ativo do desenvolvimento sustentado e sustentável do concelho. 

Foram 15 meses de preparação, 5 comissários científicos e 7 executivos, 40 

autores de artigos e fichas para catálogo, 1200 bens culturais inventariados, 

504 selecionados e 166 restaurados, 157 sítios arqueológicos referenciados, 32 

novos sítios inseridos na Base de Dados da Arqueologia portuguesa “Endovélico” 

(Portal do Arqueólogo), 11 instituições que cederam bens culturais e 54 técnicos 

envolvidos!

Nesta pequena nota o que se quer partilhar, porque pouco comum em 

exposições temporárias de arqueologia e/ou de história, são dois pormenores 

conceptuais da exposição: a acessibilidade integrada, como fundamental no 

produto cultural que estava a ser preparado, assim como a interação entre 

os objetos e os seus guardiões e doadores, numa relação entre a história e a 

contemporaneidade.

__________ 
 
1 Resulta do protocolo assinado pela Câmara Municipal de Loulé e a Direção-Geral do Património 
Cultural a 8 de março de 2016. Desenvolvida pelas equipas dos Museus Nacional de Arqueologia e 
Municipal de Loulé. Inaugurada a 21 de junho de 2017 no Museu Nacional de Arqueologia, Jerónimos, 
Belém, Lisboa. Patente ao público até dezembro de 2018.

Do ponto de vista da acessibilidade, a exposição foi em todos os seus 

pormenores pensada para ser vista por todos. Desde o desenho das vitrinas, aos 

objetos táteis em cada núcleo, aos textos em linguagem simples, trabalhados 

por Clara Mineiro, ao guia em braille, às guias orientadoras no chão ou às visitas 

audiodescritas, aos audioguias com dupla função: conhecer mais sobre a história 

de Loulé ou ter uma visita audiodescrita para invisuais, tudo foi realizado com 

o recurso a diversos especialistas. Contudo, fomos mais longe para além da 

acessibilidade física e intelectual que proporcionamos, também a acessibilidade 

social foi fundamental para os promotores da exposição LOULÉ. Territórios, 

Memórias, Identidades, assim o acesso a todos os louletanos foi ponto de honra; 

tendo a Câmara Municipal de Loulé assumido o compromisso (que está a ser 

cumprido) de apoiar a ida de todos os louletanos que queiram visitar a exposição, 

garantindo o Museu Nacional de Arqueologia a visita gratuita, assim como o 

acompanhamento, sempre que solicitado. O acesso ao turista também foi uma 

preocupação, pelo que a exposição está em três línguas: português, inglês e 

francês. 

Do ponto de vista 
da acessibilidade, a 

exposição foi em todos 
os seus pormenores 

pensada para ser vista 
por todos. 
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Por outro lado, aquando da definição do conceito, foi claro que se pretendia 

oferecer ao visitante - para além de uma exposição com vários níveis de 

informação e de acessibilidade - uma experiência diferente, multissensorial, 

com vida dentro, que mais do que os bens culturais a expor e a história a 

contar o visitante fosse parte ativa, que se sentisse implicado, que saísse 

com a mensagem de que “fazia parte da salvaguarda do património cultural 

e que também estava nas suas mãos preservar este legado para as gerações 

futuras”. Por isso, este destaque que a exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, 

Identidades dá aos doadores e guardiões do património, assim como às 

comunidades locais. O visitante entra na exposição e é confrontado (revendo-

-se, atrever-me-ia a dizer) com rostos que a humanizam e acompanham ao longo 

da caminhada pelos sete mil anos de história, trata-se da instalação Felicidade 

de Pedro Barros, arqueólogo, investigador e fotógrafo. Uma obra artística que 

retrata os doadores e guardiões do património cultural louletano 2 e que reflete a 

multiculturalidade das gentes que habitam este território, com pessoas de todas 

as idades e de várias localidades do concelho, do interior ao litoral, assim como 

de diferentes origens geográficas. É amor e alegria que passa por estes rostos, 

mas é também respeito, implicação e cidadania. O olhar do artista captou de 

uma forma bela e intensa a vida destes rostos, conseguimos ser-lhes próximos 

mas ao mesmo tempo venerá-los, como exemplos de dádiva coletiva. Quando o 

visitante se aproxima da instalação, a meio do percurso expositivo, é convidado 

a fotografar-se, a deixar a sua pegada cultural, a assumir-se como guardião do 

território!

A exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades permitiu valorizar o 

património cultural louletano, aumentar o conhecimento sobre o território, criar 

novas relações de afeto e efetivas entre os louletanos e o seu património. Mas 

não é um fim, em si mesma, é um começo para novas ações de investigação 

e valorização patrimonial, a título de exemplo temos o estudo de Loulé Velho, 

o retomar da investigação de Corte João Marques ou a Valorização da Escrita 

do Sudoeste e a Conservação e Valorização das Antas do Ameixial 3. Por outro 

lado, permitiu que a equipa do Museu Municipal de Loulé ganhasse experiência, 

servindo de balão de ensaio para o projeto de renovação e ampliação do Museu 

Municipal de Loulé que está em curso: Quarteirão Cultural/ Museu Municipal 

de Loulé, o qual irá valorizar o Castelo, criar acessibilidade às coleções e um 

novo espaço de exposição síntese, acolher em exposição o Metopossaurus 

Algarvensis, criar espaços para exposições temporárias e laboratórios de 

conservação e restauro na área da paleontologia e arqueologia, entre outras 

valências de um espaço cultural que pertence à Rede Portuguesa de Museus e 

que pretende ser um parceiro ativo no desenvolvimento integrado de Loulé.

__________ 
 
2 Optou-se por doadores e guardiões vivos e através deles honrar a memória dos muitos que ao longo 
dos tempos foram contribuindo para a preservação e transmissão do património cultural. 

__________ 
 
3 Candidatura “Valorização da Escrita do Sudoeste e a Conservação e Valorização das Antas do 
Ameixial”, Eixo Prioritário 5 – “Investir no Emprego” e na Prioridade de Investimento (PI) 8.9 – “Apoio 
ao crescimento propício ao emprego, através do desenvolvimento do potencial endógeno como 
parte integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de regiões 
industriais em declínio e o desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais, e da sua 
acessibilidade”.
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O Rancho 
Folclórico 

Infantil 
de Loulé 

–  da génese 
à consagração 

HELGA SERÔDIO
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Para escrever a história do Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, há uma 

circunstância e dois nomes que são incontornáveis: Alte de 1938, José Cavaco 

Vieira (1903-2002) e Fernando Correia Soares (1926-2009). 

Disputava-se, em 1938, o concurso A Aldeia mais portuguesa de Portugal. Este 

marcou um dos pontos altos da política de estetização do regime – a «Política 

do Espírito». O discurso oficial do Estado Novo pretendia dar uma ideia de um 

país de «camponeses estetas», de um povo de poetas que vivia em paisagens 

rurais harmoniosas, cheias de graça que representavam o genuíno, o autêntico 

e tradicional da cultura portuguesa, confundindo-se com a própria identidade 

nacional. De entre as duas aldeias algarvias pré-selecionadas para as aldeias 

finalistas, Alte era a que mais correspondia aos critérios do regulamento, 

deixando Odeceixe para trás.

Aquando da visita do júri do concurso, este deparou-se com um espetáculo 

único: os altenses prepararam-se afincadamente para esta visita tendo brindado 

o júri com recriações de artes performativas, onde se dançou o corridinho, a 

cerimónia do casamento, o baile mandado e cantaram cantigas a despique 

encenadas por homens de jaqueta e calça estreita junto à bota, cinta e chapéu 

braguês de aba direita – anos mais tarde, este vestuário espontâneo, escolhido 

entre as roupas dos antepassados, guardadas nos baús, foi sujeito a uma cuidada 

manipulação estética imposta pelos organismos de controlo estatal do folclore. 

As recolhas etnográficas levadas a cabo por José Cavaco Vieira para o concurso não 

se perderam no tempo. Os altenses protagonistas das danças e cantares de então, 

mantiveram esse fio-condutor, dando origem à primeira formação do Grupo Folclórico 

de Alte, em obediência ao ensejo da folclorização promovido pelo Secretariado 

da Propaganda Nacional. Dois anos depois, em 1940, o grupo marcou presença na 

Exposição do Mundo Português de forma exímia, demarcando-se do Rancho Regional 

Algarvio, de Mário Lyster Franco. Afirmou-se, desde então, como o grupo folclórico 

defensor da cultura identitária da freguesia de Alte e do Algarve, através da divulgação 

dos trajos, das músicas, das danças e dos cantares tradicionais. 

Fernando Correia Soares, nascido em Alte em 1926, era nessa altura um menino que, 

tal como todos os altenses, viveu o certame de forma intensa. Na sua autobiografia, 

recorda-o desta forma: «Eu tinha 12 anos e retenho ainda na memória muitos momentos 

do que foi esse grandioso dia para Alte (…). Foi um grande dia para Alte e merece ser 

aqui lembrado.» Aliás, este acontecimento foi profundamente marcante para ele, pois 

pautou grande parte da sua vida, como de seguida iremos mostrar. Recorda também 

as longas conversas que tinha com José Cavaco Vieira, onde este conta a forma como 

em 1917 se divertiam, cantando as cantigas dos seus antepassados e fazendo os seus 

bailes de roda mandados, acompanhados do pífaro de cana, os despiques… «Mandava 

o baile a Ti Henriqueta Machado e foi dela a ideia de sentar as mulheres nos braços dos 

homens e levantá-las». Estes momentos terão servido de mote para as recriações que 

cativaram, anos mais tarde, o júri d’A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal.

Em 1962, Fernando Soares, encontrava-se em Nairoto, Moçambique. Levou na sua 

bagagem as canções do Grupo Folclórico de Alte, que muitas vezes ouvia para aliviar 

as saudades da sua querida terra natal. O seu despertar para a formação de um grupo 

folclórico infantil em África surgiu quando ouviu as crianças autóctones a cantarolar a 

«Ti’ Anica de Loulé». Depois de alguns ensaios e devidamente trajados com as peças 

elaboradas pela sua esposa, o Rancho Folclórico Infantil de Nairoto, faz a sua primeira 

apresentação pública na visita presidencial de Américo Tomás a Porto Amélia, em 

1963. Do reportório constou o baile de roda com as raparigas sentadas nos braços dos 

rapazes, tal como a Ti’ Henriqueta, em tempos idos, tinha ensinado. Foi algo nunca visto 

por aqueles lados!
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Numa dessas reuniões o então Presidente da 
Câmara, Andrade de Sousa, dirige-se a ele 

com uma proposta desconcertante: «Senhor 
Soares, sabemos que em África criara lá um 
rancho folclórico infantil, porque não faz isso 

aqui também. As crianças não têm nada onde 
ocupar os tempos livres».

Regressado a Loulé, em 1976, Fernando Soares, já aposentado, procurou 

ocupação colaborando com a Comissão de Festas do Carnaval de Loulé. Numa 

dessas reuniões o então Presidente da Câmara, Andrade de Sousa, dirige-se 

a ele com uma proposta desconcertante: «Senhor Soares, sabemos que em 

África criara lá um rancho folclórico infantil, porque não faz isso aqui também. As 

crianças não têm nada onde ocupar os tempos livres».

Nada naquele momento faria mais sentido para Fernando Soares, altense, 

que ainda em criança, experienciou o nascimento do folclore na sua forma 

mais genuína. As inscrições de crianças entre os 5 e os 12 anos excederam a 

meia centena. Feita a triagem, começaram os ensaios dos dezasseis pares, 

interpretando as danças e cantares originais de Alte. Do reportório do grupo 

constam o corridinho, o baile de roda mandado e os bailes de roda com a 

conhecida “Ti’ Anica de Loulé” com as raparigas sentadas nos braços dos 

rapazes, acompanhados dos ferrinhos, a pandeireta, as castanholas e o 

acordeão, tocado por Fernando Soares. Os mais velhos usam os trajes de 

cerimónia, recriando o casamento tradicional algarvio. 
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Foi escolhida a data para a grande estreia do grupo: seria no dia 13 de agosto, 

na cerimónia de abertura das primeiras Festas de Verão de Loulé, em 1977 – 

este seria o palco perfeito para a primeira apresentação pública do Rancho, uma 

vez que estes eventos, apoiados pela Comissão Regional de Turismo, tinham o 

intuito de atrair o turismo da orla costeira para o interior serrano, onde poderiam 

contactar com a cultura e as tradições deste genuíno povo serrano. Nestas 

festividades, que decorreram na Avenida José da Costa Mealha, e onde foi 

dado grande destaque ao folclore da nossa região, atuaram auspiciosamente os 

meninos do Rancho Folclórico Infantil de Loulé, recebendo rasgadas ovações!

A segunda grande atuação do Rancho Folclórico Infantil de Loulé foi no I Festival 

Nacional de Folclore, organizado pela Comissão Regional de Turismo, que 

decorreu de 3 a 11 de setembro desse ano no Algarve, e que teve Loulé como 

palco da cerimónia de abertura e o seu apoteótico final na Marina de Vilamoura, 

um dos destinos turísticos privilegiados da região. Esta escolha vem afirmar Loulé 

como o grande reduto e fiel representante da cultura e das tradições serranas 

algarvias, sendo o folclore o seu exponente máximo. Anunciou o jornal A Voz de 

Loulé, de 15 de setembro de 1977 que «O folclore algarvio teve assim na referida 

noite a sua merecida consagração. Com o introito ao programa delineado, atuou 

o grupo infantil de Loulé, ainda de recente feitura e que não obstante brindou 

o público com várias interpretações do seu reportório, de molde a receber 

calorosos aplausos.» 

Firmada a sua popularidade, o Rancho Folclórico de Fernando Soares, começou 

a receber convites um pouco de todo o lado. Primeiramente do Algarve e depois 

do resto do país – estes meninos levaram a recriação das danças e cantos 

ancestrais de Alte pelo mundo fora tendo atuado em Espanha, França, Taiwan… 

os seus elementos foram cartaz turístico da região figurando, inclusive, em 

cartões postais. O fundador, Fernando Soares, acompanhou sempre o seu grupo, 

votando nele a sua inteira dedicação até aos seus últimos dias. 

Celebrado o seu 40º aniversário, o grupo tem procurado assegurar a 

continuidade da tradição. Em colaboração com a Câmara Municipal de Loulé, 

levou o folclore aos alunos do ensino básico e tem também promovido a 

aprendizagem de acordeão, através da sua escola de acordeão. É também 

membro fundador da Associação de Folclore e Etnografia do Algarve e, em 1997, 

foi agraciado pela Câmara Municipal com a Medalha Municipal de Mérito, grau 

prata.

O Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, enquanto fiel depositário das 

danças e cantares originais da nossa serra, perpetuadas por José Cavaco Vieira, 

através do Grupo Folclórico de Alte, e Fernando Correia Soares, espelha em si as 

raízes mais genuínas e profundas da nossa identidade cultural.
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OS NOSSOS 
ESPAÇOS DE 
MEMÓRIA
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Mercado 
Municipal 
de Loulé 
- A construção de um 
mercado é a construção 
social do espaço 
urbano 

PATRÍCIA SANTOS BATISTA
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A localização é, historicamente, um fator determinante e no caso do Mercado 

Municipal de Loulé não é exceção.

Conhece-se um projeto datado de 1891 para a construção do mercado no Largo 

do Chafariz. Este não teve continuidade e sete anos depois é desenhado um 

outro para o local onde viria a ser construído.

Devido à sua localização privilegiada, na mais importante Praça louletana, 

a autarquia solicitou ao Arquiteto Alfredo Costa Campos, de Lisboa, para 

“remodelar o projeto primitivo”.

Várias foram as vicissitudes sofridas pelos projetos do mercado entre 1898 

(alterações efetuadas em 1903 e 1905) e 1908, ano em que abriu ao público, a 27 

de junho, no entanto esta sempre foi assumida pela autarquia como obra utilitária, 

para garantir o abastecimento da vila, sem descurar as exigências de higiene e 

salubridade vigentes à época.

Para além da conceção de um equipamento moderno, verificou-se, igualmente, 

uma preocupação estética de cariz historicista, embebida de reminiscências do 

século XIX (romantismo) e que ditou a criação de um edifício ao estilo neoárabe, 

evocando deste modo a presença islâmica na região. Contudo, encontra-se no 

edifício já um modo de construir e de utilização de materiais da dita “arquitetura 

do ferro” (cobertura dos hangares, asnas de ferro…).

De referir que uma obra emblemática como esta 

espelhava a grandeza e prosperidade do concelho, que se 

materializavam na própria arquitetura, ideais típicos do final 

de oitocentos e que perduram até aos nossos dias, uma 

vez que este é considerado o ex-libris da cidade.

Este espaço é, desde a sua abertura, um local de encontro, 

de convívio e sociabilidades, a sala de visitas da outrora 

vila, atual cidade. Aqui realizaram-se comícios, bailes, 

concertos, eventos desportivos, exposições… Ao valor 

patrimonial associa-se, pois, o valor afetivo que o mercado 

suscita entre os louletanos, que direta ou indiretamente 

têm memórias ligadas àquele espaço de vidas e estórias 

por excelência!

O mercado ou a “praça” - este último termo está de 

tal modo relacionado com o local de comércio que é 

vulgarmente utilizado – é uma visita obrigatória, seja para 

compras ou tão-somente para contemplar a sua arquitetura, 

da qual se destacam os torreões com cúpulas bulbosas 

cor-de-rosa, encimadas com um quarto de lua, que nos 

remetem para os edifícios descritos nas Mil e Uma Noites.

Este espaço é, 
desde a sua 
abertura, um 

local de encontro, 
de convívio e 

sociabilidades, a 
sala de visitas da 
outrora vila, atual 

cidade.
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O Cemitério 
de Loulé: um 
museu a céu 
aberto 
LÍGIA LAGINHA
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Para além do significado religioso 
e de memória, este cemitério é também 
uma excelente fonte de informação para 
melhor conhecer a história contemporânea 
de Loulé. Os cemitérios são autênticos 
museus a céu aberto.

Luís Guerreiro

Repletos de memórias e símbolos do passado, os cemitérios não são apenas a 

última morada dos que partem, mas também lugares que nos permitem conhecer 

a história e a cultura das comunidades. Construído nas primeiras décadas 

do século passado, o Cemitério de Loulé é um desses locais cuja visita nos 

elucida sobre a nossa história, revelando os seus protagonistas, o seu estatuto 

económico-social e até a sua atitude perante a morte. 

Em 1910, a Implantação da República em Portugal representou uma profunda 

viragem, não só em termos políticos e socioeconómicos, mas também no que diz 

respeito às mentalidades. Uma das prioridades do novo regime político passava 

por combater o monopólio da Igreja Católica sobre o Estado e sobre a sociedade, 

aspiração que culminaria na Lei da Separação do Estado das Igrejas. 

Por outro lado, o século XIX, sobretudo a partir de 1850, foi palco de diversos 

surtos epidémicos, especialmente de colera morbus, o que aumentou 

drasticamente a mortalidade e inviabilizou que se continuassem a efetuar 

enterramentos no interior das Igrejas. Assim, apesar de toda a polémica e revolta 

que daí resultaram, em 1835, foi legislado que os enterramentos passariam 

a ser feitos no adro das igrejas. Este contexto revelar-se-á também favorável 

às elites liberais adeptas do republicanismo, que alegando questões de 

saúde pública, empolavam a necessidade de afastar os cemitérios da urbe e, 

consequentemente, do domínio da igreja. 

A conjugação destes fatores irá materializar-se na criação de cemitérios civis que, 

apesar da relutância dos mais conservadores, acabariam por proliferar durante 

a Primeira República. Loulé, como muitas vilas do país que se viam a braços 

com o elevado número de mortos e a sobrelotação dos locais de enterramento 

tradicionais, sentiu a necessidade de criar uma nova necrópole, afastada do 

centro da vila o suficiente para evitar a propagação de doenças, mas ainda assim 

a curta distância do centro urbano e equidistante das sedes paroquiais das duas 

freguesias, São Clemente e São Sebastião. 
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Assim, para além de uma resposta óbvia aos surtos epidémicos e à elevada 

mortandade que caracterizaram os finais do século XIX e inícios do século XX, 

os cemitérios civis são fruto de uma nova abordagem, sobretudo por parte das 

classes intelectualizadas, perante a morte e a preservação da memória. Desta 

forma, a burguesia mercantil e industrial, classe social em franca ascensão e 

em grande parte adepta dos ideais maçónicos e republicanos, procura que 

os novos cemitérios, não só se tornem acessíveis a todos, como espelhem a 

estrutura social e arquitetónica da época. Neste sentido, após a implantação 

da República assiste-se à secularização dos cemitérios, cuja administração 

passa a estar sob a alçada das autarquias, evitando assim que, tal como se 

passara até aí, fosse a Igreja a decidir quem podia ou não ser enterrado em 

“solo sagrado”. No Regulamento do Cemitério de Loulé, discutido e aprovado 

na Sessão de 16 de abril de 1917, o Capítulo IV, artigo 10.º determina que “A 

nenhum cadáver, seja qual for o motivo, se poderá negar sepultura dentro do 

recinto do Cemitério”, acrescentando no artigo seguinte que os pobres teriam 

direito a sepultura gratuita. Não obstante, apesar dos ideais de igualdade 

e fraternidade propagandeados pelos republicanos, os cemitérios civis, 

construídos à semelhança das vilas e cidades em que se inseriam, irão traduzir as 

diferenciações socioeconómicas da época. Desta feita, o Cemitério de Loulé, tal 

como muitos dos seus congéneres, é reflexo da hierarquia social existente à data 

da sua construção, cujos primeiros procedimentos remontam a 1914/15. Assim, ao 

longo da rua principal, donde partem ruas perpendiculares, alinham-se os jazigos 

da elite louletana, de entre os quais se destacam, logo à entrada, os pertencentes 

a José Martins Farrajota e Ângelo José de Castro, ambos abastados comerciantes 

e fervorosos republicanos, como se pode depreender pelas decorações de cariz 

maçónico e laico que ornamentam os seus jazigos. 

A riqueza 
arquitetónica, 
de inspiração 
romântica e 
revivalista, é 
uma constante 
nos cemitérios 
civis dos 
princípios do 
século passado
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A riqueza arquitetónica, de inspiração romântica e revivalista, é uma constante 

nos cemitérios civis dos princípios do século passado e constitui uma das 

formas que a burguesia endinheirada privilegiou para ostentar a sua condição 

económica e perpetuar na memória coletiva o seu nome e os seus feitos. O 

Cemitério de Loulé não foi exceção. Durante a primeira fase de construção do 

mesmo, que se desenrolou na década de 1920, embora o primeiro enterramento 

neste local date de 1918, a arte tumular, quer a arquitetura imponente dos jazigos, 

quer a estatuária, materializa uma nova postura perante a morte, encetando a 

dimensão cívica do culto dos mortos, onde se exaltavam os heróis e as virtudes e 

não os santos. O jazigo de Joaquim Marcelo Adelino é um dos que melhor ilustra 

este cenário, pois não só ostenta símbolos maçónicos, nomeadamente as colunas 

na fachada, como é ladeado por duas esculturas, com as inscrições “Eternidade” 

e “Verdade”, que remetem para o enaltecimento de princípios e ideais, sem 

conotação religiosa. Ainda assim, não deixamos de encontrar também, neste e 

noutros jazigos limítrofes, a cruz, reflexo de um compromisso entre a igreja e o 

espaço laico que acabou por prevalecer.

Em suma, é o desejo do Homem em perdurar na memória do Outro, marcante 

na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, que 

faz dos cemitérios civis “museus ao ar livre”, onde relembrando os nossos 

antepassados, relembramos também a nossa história e reencontramo-nos 

enquanto comunidade. 

Ao visitar o Cemitério de Loulé, no descanso eterno de José da Costa Ascensão, 

Manuel dos Santos Galo, José da Costa Mealha, António Aleixo, entre tantos 

outros, (re)descobrimos os alicerces da Loulé em que hoje vivemos.

“museus ao ar livre”, 
onde relembrando os nossos 
antepassados, relembramos 

também a nossa história 
e reencontramo-nos 

enquanto comunidade.
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