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RAÍZES
VÍTOR ALEIXO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Raízes é uma revista que, a cada número, nos envolve e abraça, contribuindo para reforçar 

o nosso sentido de pertença coletivo, a nossa identidade comum, ao dar a conhecer as 

pessoas que fazem e fizeram a história desta nossa terra. É uma revista onde se faz a 

história do nosso povo comum, daqueles que muitas vezes ficam fora da história, aqui 

honramos a sua vida e legamos o seu exemplo às gerações vindouras.

Este número 9 mantém a regularidade das rubricas, em Nós, os Louletanos dá a conhecer 

uma figura bem conhecida na cidade de Quarteira, Isidoro Correia, um livro vivo que nos 

fala das suas memórias e nos oferece as suas histórias, tendo contribuído de forma muito 

significativa e com grande generosidade e dádiva para a exposição “Com os Pés na 

Terra e as Mãos no Mar: 6000 anos de História de Quarteira”. Ainda no âmbito da mesma 

exposição em As Nossas Tradições somos convidados a deliciarmo-nos com a ida a 

banhos em Quarteira nos meados do século XX.

Helena Santos foi a convidada para a rubrica As Nossas Histórias, uma louletana de 

coração que nos dá a conhecer a história de vida do seu sogro o mestre Paulino, que 

se cruza com a evolução urbanística de Loulé em meados do século XX.

O avô Ilídio tem, na freguesia de Boliqueime, um espaço mágico, onde os objetos de 

outros tempos nos envolvem a cada esquina. Em Os Nossos Espaços de Memória, somos 

convidados a descobrir o homem afável e de sorriso enorme que nos acolhe e explica, 

com imensa sabedoria, como foi construindo as suas coleções e o amor que coloca em 

cada peça, desde o restauro, à manutenção e exposição. É uma pequena homenagem a 

um verdadeiro guardião do nosso património cultural.

Recordamos, ainda, o poeta altense Cândido Guerreiro, através da sua coleção em 

As Nossas Coleções e damos palco a um tema que hoje tanto nos desperta a atenção, 

porque estamos a viver a pandemia do século XXI, com um artigo sobre a saúde em Loulé 

na 1.ª metade do século XX.

Esta edição da Raízes é, uma vez mais, um hino às nossas comunidades, à nossa 

Identidade plural, às nossas gentes da serra ao litoral. É uma revista que toca no coração 

de cada louletano de nascimento ou de adoção, que nos orgulha das nossas raízes e nos 

faz sentir parte da nossa história coletiva.

Raízes resulta do trabalho de investigação e de escuta ativa das comunidades pelo 

Museu Municipal, quero deixar um agradecimento caloroso aos autores Lígia Laginha, 

Helena Miguel, Maria Helena Santos, Luísa Martins, Alexandra Pires, Helga Serôdio, Sónia 

Silva e João Saboia, que nos dão a conhecer a história dos nossos lugares e as gentes que 

sonham e fazem este território.
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NÓS, OS LOULETANOS

Isidoro Correia
LÍGIA LAGINHA
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Quando começo a contar…

O Porto de Pesca de Quarteira
Que muitos sonharam a vida inteira
É o coração da nossa linda cidade

Na mente de muitos, era apenas um sonho
Que a cada temporal, se tornava triste e medonho

Mas com união e muita luta, se tornou uma realidade

José Manuel Guerreiro1

1 Marques, João Minhoto, ed. Cancioneiro Popular do Concelho de Loulé. Loulé, Câmara Municipal, 
2021, p. 358.

Ao cabo de mais de duas horas de uma agradável conversa, percebi estar 

perante um exímio contador de histórias, um homem cuja tenacidade e o amor 

ao torrão natal fizeram dele autor e protagonista de uma história repleta de 

sonhos, ideais, lutas e glórias.

Isidoro Correia nasceu em Quarteira a 29 de Setembro de 1947. Desde sempre 

mostrou grande interesse pelo estudo, tendo sido um aluno muito aplicado 

até aos 11 anos, altura em que teve de abandonar a escola para ajudar o pai na 

faina marítima. Desta altura, em que os barcos não eram motorizados e a pesca 

era feita com remo e vela, guarda memórias amargas pejadas de temporais 

e sofrimento, mas também vivências que o impulsionariam a uma constante 

demanda em prol dos interesses dos pescadores. 

Corria o ano de 1967, quando o Algarve recebeu a visita do Almirante Henrique 

Tenreiro, militar da Armada Portuguesa que se distinguiu como dirigente da Junta 

Central das Casas de Pescadores durante o Estado Novo. Henrique Tenreiro 

percorreu diversos pontos do Algarve, visitando diversas Casas de Pescadores, 

entres as quais a de Quarteira. Enquanto integrante do Rancho Folclórico da Casa 

de Pescadores de Quarteira e já reconhecido pelo seu dinamismo e irreverência, 

Isidoro Correia foi escolhido para falar pelos pescadores sobre a pesca. Este 

encontro com o “patrão das pescas”2 representaria um ponto de viragem na 

vida do jovem pescador Isidoro que, cansado das agruras do mar e temendo 

ser recrutado para a Guerra do Ultramar, pediu ao Almirante que o ajudasse a 

ingressar na Escola de Marinheiros e Mecânicos da Marinha Mercante. Henrique 

Tenreiro ouviu os seus ensejos e algum tempo depois Isidoro Correia partia para 

Caxias, apartando-se pela primeira vez da sua aldeia, o que ensombrava um 

pouco aquele que era um momento tão aguardado e de felicidade. 

Isidoro Correia discursa no momento da visita de Henrique 
Tenreiro à Casa dos Pescadores de Quarteira, em 1967. Encontro 
que viria tornar possível ao jovem Isidoro ingressar na Escola de 
Marinheiros e Mecânicos da Marinha Mercante. 
Coleção particular de Isidoro Correia.

2 Garrido, Álvaro. Henrique Tenreiro: uma biografia política. Lisboa, Temas e Debates, 2009
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Após os 18 meses nesta Escola, inscreve-se na capitania do porto de Lisboa e 

é chamado a embarcar no Paquete Infante D. Henrique e, posteriormente no 

Paquete Império, ambos com destino a África. Em 1970 embarca no Paquete 

Santa Maria, no qual estará até abril de 1972, enquanto empregado de mesa. 

Depois emigra para a Holanda, trabalhando como marinheiro na pesca da 

sardinha e arenque nos mares gelados da Escócia e Gronelândia. Após uma 

temporada em condições tão inóspitas, terminaria em definitivo a sua carreira 

como pescador e marítimo. Chegava a hora de se dedicar a outras lutas…

Dando continuidade na busca de melhores condições de vida, foi 

emigrante na Alemanha durante 9 anos. Contudo, sempre com Quarteira no 

pensamento, regressa a Portugal em 1980, ansioso para introduzir na sua 

terra natal os melhoramentos e novidades que conhecera no estrangeiro. 

Compreendendo a sua determinação e “vontade de fazer”, alguns dos 

políticos da altura, tais como Bota Espadinha, Manuel Faria e Filipe Jonas, 

convidam-no para a esfera político-partidária, na qual Isidoro Correia se 

envolve em 1984, aspirando dessa forma começar a colocar em prática 

os projetos que tinha para Quarteira. Viria, durante diversas ocasiões, a 

desempenhar funções na Junta de Freguesia de Quarteira (onde, de resto, 

se mantém até hoje), tendo igualmente trabalhado na Câmara Municipal de 

Loulé, nomeadamente na área da ação social.

Dando continuidade na busca 
de melhores condições de vida, 
foi emigrante na Alemanha 
durante 9 anos. Contudo, 
sempre com Quarteira no 
pensamento, regressa a 
Portugal em 1980, ansioso para 
introduzir na sua terra natal os 
melhoramentos e novidades que 
conhecera no estrangeiro.

Refrão
Lá vai, lá vai o Santa Maria

Com sua boa 

Tripulação

Vibra a gente

Cheios de alegria

Vamos p,rá folia

Com nossa canção

Lá vai, lá vai o Santa Maria

Lá vai, lá vai com sua rota

Lá vai, lá vai o Santa Maria

Leva o destino

De ida e volta

MARCHA DO PAQUETE “SANTA MARIA”

Poema feito a bordo do Paquete Santa Maria, 1971.                      
Autor: Isidoro Correia

I
Chegou o dia 

Chegou, Chegou.

Espera por mim 

Que eu também vou

Quero ir prás terras

Onde há calor

Quero encontrar 

Um novo amor

II
Santa Maria

Que lindo és

Sinto alegria

Seres português

Já estás cansado

Com tantas saídas

Vê, tem cuidado 

Com nossas vidas

III
Quando tu vais

A navegar

Cortas as ondas

Que tem o mar

Deixas um rasto

Que é tão branquinho 

São os sinais 

Do teu caminho   

Refrão 
2 vezes sempre repetido

Foi no Paquete de Santa Maria que exerceu funções de empregado de mesa entre 1970 e 1972. Coleção particular de Isidoro Correia.
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Amante da história de Quarteira e defensor acérrimo da herança cultural, Isidoro 

Correia integrou igualmente a Comissão do Património do Concelho de Loulé, 

encabeçada por Isilda Martins. Através desta Comissão, cuja ação se estendia às 

diversas freguesias, Isidoro teve não só oportunidade de continuar a zelar pelo 

engrandecimento da sua terra, como também de contribuir para a identidade 

concelhia, defendendo a preservação do património e dinamização das outras 

comunidades do concelho. Seguindo este espírito, mais recentemente, Isidoro 

Correia participou de todo o processo que envolveu a exposição “Com os pés na 

terra e as mãos no mar. 6000 anos de História de Quarteira”, patente na antiga 

lota desde 13 de maio de 2021. Uma vez mais mostrou-se incansável, tendo 

contribuindo com o seu saber e com algum do seu vasto espólio para o sucesso 

desta iniciativa. Move-o uma dedicação filial não só à terra que o viu nascer, mas 

também ao concelho que a envolve, porque segundo as suas palavras “Loulé é 

mãe! Tem que se respeitar!” e os Louletanos deste concelho “são todos a mesma 

família”. 

Neste momento, sentimo-nos realmente familiares de Isidoro Correia que, de 

forma tão surpreendente e desprendida, nos deixou antever um bocadinho do 

seu vasto repertório de histórias vividas.

Uma das muitas reuniões entre a Junta de Freguesia de Quarteira e a Câmara Municipal de Loulé em 
que Isidoro participou, esta em 1990. 
Coleção particular de Isidoro Correia.

Profundo conhecedor das dificuldades enfrentadas pelos pescadores, algumas 

delas que já experienciara, a primeira ambição, quiçá a maior, de Isidoro Correia 

foi a construção de um porto de pesca. Por sua vez, a concretização deste 

objetivo, cujo projeto começou a ser trabalhado em 1990, dependia da demolição 

do bairro clandestino que existia no local onde seria construído o porto. Isidoro 

Correia teve um papel fundamental em todo este processo, considerando o 

desaparecimento daquele bairro como a sua maior conquista, não só pelas 

dificuldades que enfrentou e que incluíram correr risco de vida, como também 

porque o mesmo ofuscava a beleza da terra e até do concelho. 

Para além do término do bairro clandestino e de um futuro porto de pesca em 

Quarteira, Isidoro Correia defendia também o melhoramento de outras infra-

estruturas, a recuperação e embelezamento da Fonte Santa, a criação de um cais 

no anteporto da Marina para descarregar o pescado, entre muitos outros projetos 

e iniciativas. 

Paralelamente, Isidoro sentia que em Quarteira faltava “vida” e bairrismo e 

procurou desenvolver o espírito da carolice junto da sua comunidade. Desta 

iniciativa resultaram diversos eventos que ainda hoje se realizam em Quarteira 

e a tornam numa cidade ímpar, tais como as Marchas Populares, o Festival da 

Sardinha e o Entrudo Carnavalesco.

Isidoro Correia com o seu grupo de formandos e instrutores da Escola de Marinheiros e Mecânicos da 
Marinha Mercante. Coleção particular de Isidoro Correia.
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AS NOSSAS  TRADIÇÕES

Ir a banhos
em Quarteira

HELENA MIGUEL

16 17

Os banheiros eram pagos para darem banho às senhoras, segurando-lhes as mãos, década de 1950. 
Coleção particular de Isidoro Correia.
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O desejo de evasão, o lazer para repouso ou recreio, são os motivos pelos 

quais as pessoas viajam. A génese e a utilização do litoral algarvio como destino 

turístico não podem ser dissociadas do seu enquadramento geográfico, no qual 

o oceano e as praias se apresentaram como fatores de primordial importância no 

desenvolvimento da região. 

O litoral e as praias permaneceram despovoados durante séculos, o mar de uma 

imensidão infinita era impetuoso, indomável, lugar de infortúnios, de naufrágios, 

era desconhecido e por isso temido. O cenário catastrófico atribuído ao mar 

foi sendo modificado a partir do séc. XVIII, quando poetas, pintores e artistas, 

interessados em decifrar os mistérios do oceano, passaram a frequentar a 

beira-mar e referiam-se a ele como espaço purificador dos males da alma e do 

corpo. Esta nova relação com o litoral seria reforçada com o desenvolvimento 

da medicina que aconselhava e prescrevia os benefícios dos banhos para a cura 

das enfermidades que atingiam os cidadãos. Os banhos frios de água salgada e 

o iodo das praias, eram prescritos pelos médicos como se de medicamentos se 

tratasse. 

Em Portugal, o “ir a banhos” foi uma prática introduzida pela família real nos finais do 

século XIX, adotada inicialmente pela aristocracia e pela burguesia, popularizou-se 

depois nas camadas mais baixas da população.

A praia de Quarteira no início do século XX, era um espaço aberto ao mar, com uma 

praia extensa e larga, povoada por pequenas comunidades de pescadores que viviam 

em cabanas e barracas cobertas de juncos. O despontar do desejo coletivo de “ir a 

banhos”, tornou Quarteira um destino procurado por algumas famílias, que arrendavam 

as casas dos pescadores e ali permaneciam durante uma temporada, para usufruírem 

dos benefícios dos banhos de mar e do ar marítimo. 

A partir dos anos 60 e 70, a afluência à praia aumentou e Quarteira tornou-se 

um destino de férias bastante desejado. A crescente procura contribuiu para o 

desenvolvimento da povoação e a aldeia de pescadores transformou-se. A Comissão 

de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira, fomentou o desenvolvimento do turismo 

na região, através de diversos projetos, entre eles a construção de um Casino e de 

uma Esplanada, onde se realizaram bailes e diversos espetáculos de animação. 

Jovens banhistas divertem-se na praia de Quarteira fazendo poses acrobáticas. Museu Municipal de Loulé.

Grupo de jovens do Parragil na Praia de Quarteira, 1950. 
Coleção particular de Maria Rodrigues Dias.

Banhistas, setembro de 1954. 
Coleção particular.
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Antigamente em Quarteira a época balnear começava a 24 de junho, pelo São 

João, dia da celebração do “Banho Santo”. As pessoas acreditavam que tomar 

banho no mar naquele dia as protegia de todos os males. Acreditando neste 

milagre eram muitos aqueles que vindos de longe, do barrocal e da serra, 

viajavam em carroças de bestas, por caminhos e estradas em mau estado até à 

praia de Quarteira. Chegavam na véspera para irem aos bailaricos que duravam a 

noite toda, e na manhã seguinte tomavam o banho de mar.  O ritual de purificação 

proporcionava momentos de grande divertimento a quem assistia: os homens 

entravam no mar acompanhados pelos seus burros; as mulheres entravam no 

mar vestidas com saias compridas e com o embate das ondas caíam e rebolando 

pela areia ficavam com as saias pela cabeça. 

A praia era um local de encontros, descanso e lazer, ricos e pobres frequentavam 

a mesma praia, mas não se cruzavam. A origem social dos banhistas mudava ao 

longo da estação balnear. Para as famílias mais abastadas a época de veraneio 

começava em julho e terminava em outubro. Os banhos de mar eram tomados 

de manhã. As mulheres evitavam a exposição solar, na praia usavam vestuário 

comprido, sombrinhas e pó de arroz. A pele bronzeada era associada ao trabalho 

braçal e às mulheres do povo.

Antigamente em Quarteira 
a época balnear começava 
a 24 de junho, pelo São João, 
dia da celebração do “Banho Santo”. Folheto dos festejos dos Banhos de São João na Praia de Quarteira, 1920. 

Coleção particular de Eng. Luís Guerreiro.
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Eram poucos os veraneantes que sabiam nadar e para garantir a segurança do 

banho, recorriam aos banheiros a quem pagavam pela ajuda.  Frequentar a praia 

era sinónimo de se possuir um estatuto social elevado. Nas horas livres, depois 

do mergulho matinal, as senhoras faziam croché e os homens passeavam ao 

longo do areal. À tarde faziam piqueniques e à noite frequentavam o Casino e a 

Esplanada, onde assistiam aos espetáculos, dançavam e exibiam os seus fatos e 

penteados aprumados. 

A população rural chegava depois das colheitas, nos fins de setembro e 

princípios de outubro. Arrendavam as casas aos pescadores, traziam os 

colchões, as panelas e a comida. Também eles vinham respirar o ar marítimo, 

tomar banhos de mar, divertir-se e socializar nos bailaricos e festas que ali se 

realizavam. 

A moda do veraneio marítimo vai conhecer durante todo o século XX, uma 

crescente adesão. A prática balnear possibilitou comportamentos sociais mais 

livres. À volta da praia foram construídas estruturas e equipamentos destinados 

aos banhistas, o que esteve na origem do crescimento e desenvolvimento 

urbano da cidade de Quarteira.
Cartaz do programa de atuações na Esplanada de Quarteira, 03.09.1950. 
Coleção particular de Eng. Luís Guerreiro.

Bailes na Esplanada de Quarteira, década de 1950. Foto Louletana.
Coleção particular de Maria Pereira de Sousa Teixeira
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AS NOSSAS  HISTÓRIAS

Mestre Paulino
MARIA HELENA SANTOS

ESTUDO INTRODUTÓRIO POR LUÍSA MARTINS

24 25
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PARA UMA CONTEXTUALIZAÇÃO
Nas primeiras décadas do século XX, a urbanização da antiga vila de Loulé 

obedecia mais aos critérios dos privados e à sua capacidade interventiva junto 

dos decisores municipais, do que a um plano de urbanização modelar. Neste 

sentido, prevalecia a análise e aprovação dos projetos, individualmente. De 

facto confirma-se, para a antiga vila de Loulé, o que o arquiteto Frederico Paula 

observa num estudo de sua autoria: “o urbanismo surgido com a realização 

dos planos Diretores. (…) não chega à região [Algarve], onde as áreas urbanas 

continuam a crescer espontaneamente.”1 Este crescimento espontâneo ficou-se 

a dever a algumas famílias, com capacidade financeira e vontade de transformar 

a paisagem urbana, à qual se juntavam melhoramentos nas infraestruturas, 

especialmente nas vias de comunicação. A estas intenções acresciam a vontade 

no investimento turístico do território, tendo como principal alvo, Quarteira, a 

praia de eleição das famílias de Loulé e S. Brás de Alportel. 

A ausência de um plano de urbanização não impediu que a partir da década 

de 30 surgissem projetos de melhoramento urbanístico que alteraram o 

espaço da antiga vila no interior e no exterior da muralha, nomeadamente o 

prolongamento e alargamento da Praça (Praça da República) que implicou a 

alteração do antigo Largo Gil Vicente (atual Largo Dr. Bernardo Lopes) e do 

Largo Gago Coutinho. Houve que pedir autorização prévia ao Governo para que 

os trabalhos de alargamento avançassem e para que se pudessem realizar as 

expropriações necessárias aos proprietários (edifícios e fachadas). Fizeram-se 

também alterações na Rua D. Paio Peres Correia, no edifício do concelho, na 

torre do relógio e claro, na Av. José da Costa Mealha, afinal, a “principal culpada” 

na consequente decisão de continuidade da sua largueza e embelezamento em 

direção ao Largo de S. Francisco. O que forçou à demolição de edifícios, e/ou de 

suas fachadas, sitos nos Largos Gago Coutinho e no Largo Gil Vicente. O objetivo 

era desobstruir a visibilidade que se pretendia desde a Avenida até ao fim da 

Praça da República e desta até ao Largo de S. Francisco.

Assim, as entidades municipais viram-se pressionadas a avançar com um plano 

de urbanização e uma linha condutora sistemática de valorização da Avenida e 

de construção de edifícios públicos.

A AVENIDA
Desobstruída a entrada da Avenida através da demolição de edifícios dos 

“Silveiras” e dos “Contreiras”, respetivamente ao início da Praça da República 

e ao início da Avenida, a visibilidade alargou-se desde o Largo Gago Coutinho 

(antigo Largo dos Inocentes) até ao Largo Gil Vicente (atual Largo Dr. Bernardo 

Lopes), também mais amplo. Entretanto, enquanto na década de 20 se 

desenvolvia a Avenida José da Costa Mealha, começa a crescer a Avenida 

Infante de Sagres e outras ruas transversais, em Quarteira.

1 Frederico Paula, 1999, “A arquitectura e o urbanismo no Estado Novo: os casos de Lagos e Faro”, 
O Algarve da Antiguidade aos nossos dias, coord. Maria da Graça Marques, Lisboa: Edições 
Colibri, p. 572.

A Avenida José da Costa Mealha em construção (c. 1929). Veja-se também o cineteatro em construção, o coreto ainda instalado no início 
da Avenida e, no lugar da Caixa Geral de Depósitos, a casa da viúva de José da Costa Mealha, D. Maria Francisca Mendonça Mealha. 
Museu Municipal de Loulé.

A ausência de um plano 
de urbanização não impediu 
que a partir da década de 30 
surgissem projetos de melhoramento 
urbanístico que alteraram o espaço 
da antiga vila no interior e no exterior 
da muralha (...)
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Seguiu-se o alargamento da Rua Marçal Pacheco e a abertura da Av. General 

Carmona (a sua abertura foi decidida em 1932), atual Av. 25 de Abril, cujas 

expropriações foram negociadas essencialmente com as famílias Campina, Louro, 

Mendonça e Mealha e onde se introduziram edifícios públicos de arquitetura 

condicente com as linhas de Estado Novo: a agência da Caixa Geral de Depósitos 

(1947-1952), que resultou da demolição da casa da viúva de José da Costa 

Mealha, o edifício do Centro de Saúde e o edifício dos Correios. O entusiasmo 

urbanístico culmina com a inauguração do monumento ao Engº Duarte Pacheco 

no ano de 1953.

Aspeto da antiga Rua da Praça, com o fechamento da Rua nos arcos da Praça, espaço que 
primeiramente se chamou Largo Gil Vicente e, posteriormente, Largo Dr. José Bernardo Lopes. Esta 
fotografia data seguramente de antes de Julho de 1928, uma vez que foi neste ano que o Largo Gil 
Vicente foi alterado. Museu Municipal de Loulé / Coleção Marieta Pinto.

O edifício da Caixa Geral de Depósitos, que foi inaugurada em 25.05.1952 , ficou no lugar da casa de 
D. Francisca Mealha, embora mais recuado. Coleção Manuel Guerreiro de Brito. Museu Municipal de 
Loulé / Coleção Manuel Guerreiro de Brito.

O coreto, inicialmente situado no princípio da Avenida, acabou por ser 

colocado a meio, negando a primitiva ideia de amplitude e prolongamento 

visual da Avenida. É curioso verificarmos que a decisão camarária tinha sido 

no sentido de se colocar o coreto no Largo de S. Francisco, mas alguém 

optou por desviá-lo para o espaço onde permanece ainda hoje.

No cimo da antiga Av. General Carmona, atual Av. 25 de Abril, foi construído o monumento 
ao Engº Duarte Pacheco, inaugurado em 16.11.1953, que ficou encimado pelo Parque Municipal, 
cujo anteprojeto, datado de 1954, é de autoria do Arquiteto Ignácio Peres Fernandes. Museu 
Municipal de Loulé / Foto Arnaldo.

O entusiasmo urbanístico 
culmina com a inauguração 
do monumento ao Engº Duarte 
Pacheco no ano de 1953
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Pouco a pouco foram-se abrindo as transversais da Avenida, seguindo-se a 

construção de habitações nos lotes que cada um conseguia comprar, ou dos 

quais já eram proprietários. 

Só em 1952 é que Loulé conseguiu, por parte do Ministério das Obras Públicas, 

um despacho autorizador para a elaboração do Plano de Urbanização de 

Loulé2 pelo Arquiteto Eurico Pinto Lopes. O trabalho deste Arquiteto envolveu 

muita polémica entre especialistas, acabando por se optar pelo Anteplano de 

Urbanização de Loulé, de autoria do Arquiteto Manuel Maria Laginha, que foi 

aprovado em 05.09.1963 pela Câmara Municipal de Loulé3 mas que acabou por 

não ser cumprido na íntegra porque outros interesses prevaleceram e pouco 

ajudaram no desenvolvimento harmonioso da vila louletana4.

O coreto no início da Avenida, nos anos 20 do século passado; note-se o primeiro edifício ao início da Avenida, arruinado, 
provavelmente em consequência dos terramotos de 1924 e de 1926, os quais também terão sido sentidos na vila louletana.  
Museu Municipal de Loulé .

Arqº Manuel Laginha (1919-1985); cerca de 1950. Museu Municipal de Loulé.

Entretanto, enquanto administrativamente a implementação do plano de 

urbanização avançava, os privados apresentavam pedidos de autorização de 

construção de suas habitações, anexando os respetivos projetos. Pouco a pouco 

a transformação do espaço urbano tornou-se uma realidade.

Vai-se observando que o desenvolvimento urbanístico da vila acabou por seguir 

uma linha condutora muito dependente das opções dos privados e dos pareceres 

probatórios de técnicos especialistas, um deles, o Engº Barata Correia, que 

acompanhou muitas obras não só na vila louletana como em todo o concelho, 

especialmente em Quarteira, onde chegou também a construir a sua habitação 

para férias.
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2 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00156, Atas de vereação do município de Loulé, 23.02.1952, fl.167, p.335.
3 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00167, Atas de vereação do município de Loulé, 05.09.1963, fl.167v., 
p.340.
4 João Miguel Simões, 2009, História Económica, Social e Urbana de Loulé, col. Cadernos do Arquivo, 
nº7, Loulé: Câmara Municipal, pp.115-118.
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O CONSTRUTOR JOAQUIM PAULINO DOS 
SANTOS
Neste texto das memórias de Maria Helena Santos sobre o seu sogro Joaquim 

Paulino dos Santos, pode-se perceber essa capacidade de investimento e de 

autonomia dos privados no concelho, especialmente em Loulé e em Quarteira. 

Regressado de territórios franceses, mestre Paulino sabia os caminhos que o 

futuro prometia na área da construção.

O percurso de vida do mestre Paulino faz pensar nas vidas de muitos outros 

algarvios que emigraram para França e para Marrocos, na década de 20, então 

colónia francesa, para trabalharem na pesca e na construção de edifícios, 

passeios e outros espaços públicos. Alguns regressaram a Portugal, outros 

optaram por ficar e outros, ainda, acabaram por ir para França, como já se 

verificou em investigações anteriores, onde muitos ingressaram no programa 

colaboracionista da França de Vichy e da Alemanha nazi5, terminando o seu 

percurso de vida nos campos de trabalho forçado na Alemanha.

No caso de mestre Paulino e sua mulher, a opção foi pelo regresso à sua terra 

natal, determinado em investir no que vira e percebera ser o futuro europeu, 

especialmente no período após a 2ª Guerra Mundial: o desenvolvimento urbano 

das cidades. Joaquim Paulino dos Santos adequou os seus conhecimentos 

às apetências e tipologia construtiva da época, que apresentava os projetos 

de construção numa perspetiva racional e funcional, ajustando-se também ao 

melhoramento e abertura de ruas e avenidas na antiga vila.

Engº Joaquim Barata Correia (1898-1955) foi funcionário da Junta Autónoma das Estradas, trabalhou 
nas obras de beneficiação do Hospital de Loulé na década de 40 e em projetos para vias públicas no 
concelho de Loulé; Cerca de 1940. Museu Municipal de Loulé.

De acordo com os registos do texto em homenagem ao mestre construtor 

Joaquim Paulino verificamos que para lá das várias habitações que construiu, 

também erigiu a sua própria casa familiar. Podemos certificá-lo, através da 

solicitação de alvará para construção registado nas atas de vereação do 

município louletano, onde se refere um requerimento de Joaquim Paulino dos 

Santos pedindo licença para construir “um prédio na Rua Engenheiro Barata6 

desta Vila, de harmonia com a planta que apresentou”7. A autora destas 

memórias acrescenta ainda que este foi o segundo prédio construído na Rua 

Engº Barata Correia e que o primeiro fora já construído em 1937, num terreno 

comprado em 1936, fazendo esquina.

Joaquim Paulino dos Santos 
adequou os seus conhecimentos 

às apetências e tipologia 
construtiva da época, que 

apresentava os projetos de 
construção numa perspetiva 

racional e funcional

5 Exposição Trabalhadores forçados portugueses no III Reich e os Louletanos no sistema concentracionário nazi, 
inaugurada no dia 8 de Junho de 2018 na Casa Memória do Século XX Engº Duarte Pacheco, Loulé.

6 Trata-se da Rua Engº Joaquim Barata Correia.
7 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00153, Atas de vereação do município de Loulé, 01.07.1942, fl.67, p.137.

33



34 35

Surge-nos, para o ano de 195310, um pedido de licença para construção de um 

prédio na Rua Engº Barata Correia, cujo proprietário é António de Sousa Leal, 

comerciante, que apresentou a planta que iria ser analisada pelo “técnico da 

Câmara” antes de lhe ser dada autorização. A casa foi construída por Joaquim 

Santos, como se pode verificar pela memória escrita por Maria Helena Santos. 

Nesse mesmo mês, outro pedido de autorização foi apresentado, desta vez 

por José Ribeiro Ramos, industrial da vila, então residente na freguesia de 

S. Sebastião, querendo construir também na Rua Engº Barata Correia. Note-se 

que nesta ocasião José Ribeiro Ramos era vereador na Câmara, pelo que não 

assistiu “a esta deliberação por ser parte interessada”.

Também é interessante verificarmos que a construção de habitações unifamiliares 

e pequenos prédios desenvolve-se significativamente no período entre 1944 e 

19608, período em que Loulé pôde contar com os projetos do arquiteto Manuel 

Laginha, quer para espaços públicos como o Bairro Social Frederico Ulrich quer 

para alguns privados, como foi o caso das habitações de Abreu e Silva, José 

da Costa Mariano, Alberto Narciso, Laginha Ramos. Na realidade, o município 

obrigava a que, já desde 1943, todos os prédios a construir na Avenida José da 

Costa Mealha, na General Carmona, na Marçal Pacheco e na Praça da República 

obedecessem a um projeto de arquiteto9. O que, à partida, teria de ser um ganho 

para o urbanismo da vila.

Neste contexto cabe aqui mencionar o desenhador técnico João Campos dos 

Santos que trabalhou não só com Manuel Laginha como também com Joaquim 

Paulino dos Santos.

Moradia de António Laginha Ramos, com desenho arquitetónico de Manuel Laginha e construção de 
Joaquim Paulino dos Santos; cerca de 1960. Coleção particular de Maria Helena Santos.

8 Com o levantamento da planta fotogramétrica de Loulé e de Quarteira a ser solicitado em 1945. 
9 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00153, Atas de vereação do município de Loulé, 15.12.1943, fl.150v., p.304.
10 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00157, Atas de vereação do município de Loulé, 11.04.1953, fl.95v., p.193.

José Ribeiro Ramos, proprietário de habitação na Rua Engº Barata Correia, 
industrial e vereador municipal na edilidade louletana; cerca de 1950.  
Coleção particular de Maria de Lourdes Martins Sancho.

11 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00157, Atas de vereação do município de Loulé, 02.12.1953, fl.172, p.346.
12 Foi presidente da edilidade, de 1951 a 1954.
13 Não obstante a ata de vereação apresentar o nome do Capitão Francisco José Sancho Uva, 
na Justificação Notarial publicada no jornal A Voz de Loulé, 10.11.1977, p.02, o nome que aparece 
registado é o de Francisco de Sousa Uva, pai do referido Capitão.
14 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00157, Atas de vereação do município de Loulé, 30.06.1953, fl.119, p.240.
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A 2 de dezembro de 1953, José Ribeiro Ramos já estava a solicitar vistoria para 

efeitos de habitabilidade da sua nova habitação11. Este louletano, enquanto 

vereador da Câmara, teve a responsabilidade do pelouro dos Serviços de 

Eletricidade, Higiene-Limpeza e Armazém. Era presidente da Câmara, o Dr. Aires 

de Lemos Tavares12. Já no período seguinte, de 1955 a 1960, o presidente da 

Câmara começou por ser José da Costa Guerreiro, seguindo-se o Dr. Maurício 

Serafim Monteiro, o Dr. Manuel Mendes Cabeçadas, José João Ascensão Pablos 

e o Engº Júlio Cristóvão Mealha.

Outro nome trazido pela mão de Maria Helena será o do Capitão Francisco José 

Sancho Uva13, proprietário de terrenos que ligavam com a Avenida José da Costa 

Mealha. A Câmara quis negociar com Sancho Uva uma forma de ficar com esses 

terrenos para loteamento. Em troca, o Capitão solicitava que lhe fossem “cedidos 

os terrenos existentes entre a sua propriedade e o Ribeiro do Cadoiço enquanto 

ele, em troca, cedia os terrenos “para as ruas transversais à Avenida Costa 

Mealha e à rua que servirá de prolongamento à que liga a de Vinte e Oito de 

Maio e a Rainha Dona Leonor.” A Câmara deliberou que para se avançar com esta 

proposta havia que proceder a “rigorosa medição do terreno cedido pelo Capitão 

Sancho Uva e ao que a Câmara ali possue (sic.) disponível.”14 Este documento 

vem certificar o que se registou na memória, explicando a compra faseada de 

lotes de terreno por parte de Paulino Santos. 
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Nesse mesmo dia foi também apresentado o pedido de autorização para 

construção de uma casa na Avenida José da Costa Mealha, pelo médico 

veterinário Aires de Lemos Tavares. Junto ao pedido seguiu uma planta. O pedido 

foi deferido, “devendo ser-lhe impostas as prescrições exaradas no parecer do 

técnico da Câmara”15. A habitação constitui hoje um dos edifícios mais antigos 

da Avenida José da Costa Mealha e aquele que todos devemos acarinhar, por 

ali funcionar atualmente a Casa de Acolhimento “Os Miúdos”. Foi construído por 

Joaquim Paulino dos Santos.

15 Idem, ibidem.
16 Frederico Paula, 1999, “O planeamento das cidades: a renovação urbana de Lagos e Faro no 
princípio do século”, O Algarve da Antiguidade aos nossos dias, coord. Maria da Graça Marques, 
Lisboa: Edições Colibri, pp. 453-456.
17 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00151, Atas de vereação do município de Loulé, 09.09.1936, fl.90v., p.182.
18 http://cineteatro.cm-loule.pt/pt/menu/465/historia.aspx; acedido em 20.03.2021.
19 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00152, Atas de vereação do município de Loulé, 30.04.1941, fl.184v., 
p.368.
20 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00156, Atas de vereação do município de Loulé, 13.05.1952, fl.195, p.391. 
O arrendamento das casas ficou por 60 e 80 escudos.
21 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00149, Atas de vereação do município de Loulé, 09.01.1933, fl.80, p.163.

De sublinhar, ainda, que ao longo das primeiras décadas do século passado, 

o ferro predominou na construção, dando lugar a construções de grandes 

dimensões, como foi o caso dos mercados, matadouros, escolas16. Em Loulé 

também se verificou essa tendência, não só com a construção de novos edifícios 

particulares, como ainda com o surgimento do Centro de Saúde (inaugurado 

em 12.09.193617), Cinema (de 19.04.193018), Correios (inaugurado em 1951) Caixa 

Geral de Depósitos (1952), Cadeia Comarcã (foi deliberada a sua construção em 

30.04.1941, por 150 mil escudos19), Bairro Social Frederico Ulrich (inaugurado em 

25 de maio de 1952, num domingo, com a presença do Ministro das Finanças, 

que também inaugurou o edifício da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 

Previdência20). Os Paços do Concelho foram também alvo de melhoramentos 

nas décadas de 30 e 40, registando-se um exímio trabalho de estuque, gesso, 

madeira e fita nos tetos e paredes da sala das Sessões da Câmara, por António 

Alves Cavado, estucador louletano21.

Aires de Lemos Tavares (foto de 
c.1955), foi o proprietário da casa 
onde atualmente funciona a Casa de 
Acolhimento “Os Miúdos”; 1999.
Museu Municipal de Loulé.

À medida que a linha condutora do ideário do Estado Novo se impõe, a construção 

de carácter público, o chamado estilo “Português Suave”, vai sobrepor-se ao 

gosto e iniciativa privada com a imposição das linhas arquitetónicas nas obras 

de maior destaque público. Desta época sobrepõem-se também os bairros para 

pescadores, os bairros económicos, os bairros para famílias pobres, e ainda, postos 

de Turismo, postos da Guarda Fiscal, Correios, Balneários, Lavadouros, entre outros 

espaços públicos.22 De facto, esta realidade verifica-se em Loulé, não ficando de 

lado qualquer destes edificados mencionados, acrescentando-se o Matadouro e o 

Estádio Municipal23.

22 Frederico Paula, 1999, “A arquitectura e o urbanismo no Estado Novo: os casos de Lagos e Faro”, O 
Algarve da Antiguidade aos nossos dias, coord. Maria da Graça Marques, Lisboa: Edições Colibri, p. 
573.
23 PT/AMLLE/CMLLE/B-A/001/00152, Atas de vereação do município de Loulé, 07.02.1940, fl.196, p.211. 
Para uma emissão na Emissora Nacional consagrada ao Algarve, a Câmara listou, como grandes 
aspirações do concelho, a construção da Cadeia, do Matadouro e do Estádio Municipal.

Outros edifícios construídos por Joaquim Paulino dos Santos ficaram registados 

na memória de Maria Helena Santos e agora permanecem ao alcance do 

conhecimento de todos nós através da sua escrita feita de afeto.

Centro de Saúde. Década de 1950. Museu Municipal de Loulé.
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CONCLUSÃO
A vila de Loulé seguia o seu rumo, na abertura de ruas e na construção 

de edifícios privados e públicos. O Eng.º Duarte Pacheco terá tido uma 

ação discreta mas vincada na prossecução de alguns destes projetos de 

obras públicas, nomeadamente no da cadeia municipal e vias de trânsito, 

favorecendo o destaque da sua terra natal na Exposição Regional do Algarve 

em Faro, integrada nas Festas Comemorativas dos Centenários, inaugurada 

pelo próprio Ministro Duarte Pacheco24.

É neste espírito condicente com as linhas condutoras do Estado Novo, entre 

uma mistura de arquitetura de estilo “Português Suave” e de arquitetura 

Modernista que vamos encontrar o mestre Joaquim Paulino dos Santos na 

sua fase de maior trabalho.  

24 Raul R. Pinto, 1951, Loulé-Roteiro-guia Histórico turístico Comercial e Industrial do Concelho, 
Impresso na Gráfica Ideal em Águeda, p.30.
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Os dois enquanto namorados falavam de um monte para o outro… o que hoje não 

seria possível, por causa do trânsito da estrada para Querença (Estrada Nacional 

n.º 396)…

Em 1929 vai para França com o irmão trabalhar, ele para um empreiteiro 

(engenheiro de barragens) que em 1931 o leva para Marrocos (Rabat), juntamente 

com a mulher que abre lá um pequeno negócio.

Por esses tempos vários louletanos emigraram para diversos pontos de 

Marrocos… António José da Silva, António Chumbinho, Joaquim Bernardo, 

Manuel João… uns mais cedo, outros mais tarde…

Em 04.09.1926 casa com Maria da Piedade Silvestre, natural dos Barreiros – Loulé, filha de José dos 
Santos Silvestre.
Coleção particular de Maria Helena Santos.Joaquim Paulino dos Santos nasceu nos Córregos de Santa Luzia – Loulé, em 

23.04.1902. Tinha vários irmãos, mas começou a trabalhar como pedreiro com o 

seu irmão António, três anos mais velho.

Casou em 04.09.1926 com Maria da Piedade Silvestre, natural dos Barreiros – 

Loulé, filha de José dos Santos Silvestre, o “colega amigo”, almocreve que fazia 

feiras, transportava mercadoria pela serra do Algarve e do Baixo Alentejo, e, nas 

folgas versejava entre os amigos. Era um dos 19 filhos de Manuel dos Santos 

Silvestre e o 5.º da 2.º mulher. Moleiro, dono do moinho e de toda a encosta até 

ao Olho d’ Água e Romeirinhas (Almarjões – Loulé). Atualmente o moinho e a 

antiga casa estão em ruínas, e o acesso a essa zona passou a chamar-se de Rua 

S. Silvestre, justamente para lembrar essa família dali oriunda, pelo menos desde 

o início do séc. XIX.

Joaquim Paulino dos Santos em 1968. 
Coleção particular de Maria Helena Santos.

41
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Na Rua David Teixeira:

• Sr. António Luís Laginha Ramos – 1960. Moradia Unifamiliar – projecto do Arqtº 

Manuel Laginha / Desenho técnico de João Campos.

• Sr. Alberto Narciso Guerreiro – 1963. Moradia Unifamiliar – à esquina da Rua 

Ascensão Guimarães.

Na Avenida José da Costa Mealha:

• Obras no antigo Café Vitória – 1944.

• Sr. Francisco Joaquim Barreiros – 1953. Prédio de 2 pisos que tinha o Café 

Barreiros em baixo. Hoje tem a ourivesaria Isabelinha e o Banco Comercial.

• Sr. Aires de Lemos Tavares (Médico Veterinário) e sua mulher D. Marília – 1954. 

Moradia Unifamiliar / hoje propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Loulé e 

alugada aos “Miúdos”.

• Sr. António Sousa Leal e sua mulher D. Luísa – 1951. Prédio de 3 pisos, à esquina 

da Rua Eng. Barata Correia. Hoje é um Hostel numa parte do edifício e de outro 

proprietário (Sr. Cavaco).

Edifício de esquina construído em 1937 para si, Joaquim Paulino dos Santos. À esquerda desse edifício, moradia unifamiliar construída, 
também em 1937, para José Afonso Júnior, cunhado do Dr. Quirino Mealha. Coleção particular de Maria Helena Santos.

Mas em 1936 o casal estava de volta por causa da saúde da mulher. É então que o 

“Mestre” Paulino começa a comprar por fases o lote de terreno entre a Avenida José da 

Costa Mealha e a Rua Manuel Guerreiro Pereira, todo o lado esquerdo da Rua Eng. Barata 

Correia a Francisco de Sousa Uva e mulher Genoveva Brito Sancho Uva de S. Brás de 

Alportel e Faro.

Entretanto, ia construindo em Almodôvar, onde fez o Mercado Municipal e algumas 

moradias para particulares.

Em 1937, em Loulé, construiu numa parte do tal lote o prédio de esquina para si, e, ao lado, 

mas na avenida, uma moradia unifamiliar para José Afonso Júnior e sua mulher, D. Júlia, 

professora e irmã do Dr. Quirino Mealha, de Querença.

Intercalando com várias obras ainda em Almodôvar e depois só no Concelho e Vila de 

Loulé foi construindo para si e para diversos proprietários.

Conseguimos apurar os exemplos que se seguem, em que as datas podem não estar bem 

certas.

Na Rua Padre António Vieira:

• Dr. José Alves Maria (notário) – 1950. Hoje com outro proprietário e bastante modificada.

• Sr. Faustino Pires – 1953. De esquina para a Rua José da Costa Guerreiro.

•Sr. Manuel Costa – 1972. Apartamentos sobre os armazéns da União de Mercearias.

(Já retirado das obras, mas com o alvará ativo, claro).

Moradia unifamiliar construída para o Sr. Faustino Pires, em 1953. Na esquina da Rua Padre António Vieira para a Rua José da Costa 
Guerreiro. Coleção particular de Florisbela Matoso.



44 4545

“Mestre” Paulino, trabalhou muito, anos e anos… e quase sempre com a mesma 

equipa – para os escaiolas com o Sr. Hilário; para as carpintarias com o Sr. 

Mendonça.

O que o distraia era o snooker que jogava com os amigos no Café Calcinha (que 

já não existe há uns anos) na Rua Padre António Vieira, esquina para a Rua Maria 

Campina. E ao sábado, aliado ao seu dever, pagava a semanada na “tasca” do Sr. 

Cipriano na Avenida José da Costa Mealha, esquina para a Rua Ventura Barbosa, 

onde hoje é a loja de flores da D. Helena Brazão.

Homem honesto, minucioso e exigente no seu ofício, contam que quando admitia 

um pedreiro, mandava assentar uma pequena parede de tijolos para ver o que 

saia… e depois contratava ou não…

Para os serventes o teste era outro… transportar areia com a pá de um monte 

para outro para ver como trabalhavam com a dita pá… e aí… serviam ou não…

Faleceu em 2 de Outubro de 1982 e sua mulher em 15 Dezembro de 1990.

Na Rua Eng. Barata Correia:

• Sr. António Sousa Leal – na continuidade do da esquina para a avenida.

• Para si e para o Sr. Manuel Coelho Hilário (escaiolador) que trabalhava consigo – 

1960. Prédio de 2 pisos, de esquina para a Rua Manuel Guerreiro Pereira. N.ºs de 

polícia atuais: 139 e 141 para si; 143 e 145 para o Sr. Manuel Coelho Hilário.

• Sr. António Matos e sua mulher D. Esperança – 1957. Moradia de 2 pisos, de 

esquina para a Rua Antero de Quental.

• Para si, a continuação do prédio de esquina com a avenida – armazém que mais 

tarde foi alugado para papelaria. Este armazém, o prédio de esquina e a moradia 

dos herdeiros de José Afonso Júnior, deram lugar no ano de 2000 ao prédio de 5 

pisos+1 que ali se encontra.

• Para si, a moradia seguinte de 3 pisos, n.ºs de polícia 21, 27 e 29 – 1941/42. 

Originalmente só tinha 2 pisos (r/c e cave).

• Para si o prédio seguinte de 3 pisos – 1955. N.ºs de Polícia 31, 33, 35, 43 e 45.

• Para o Sr. José Ribeiro Ramos – 1953. Vereador da CML, e proprietário da 

Moagem Louletana na freguesia de S. Sebastião. Moradia Unifamiliar na esquina 

para a Rua Manuel Guerreiro Pereira. Foi comprada por D. Felisbela Grosso, 

cunhada do Sr. Brito (fotógrafo e funcionário da CML) que ali viveu com a sua 

mulher D. Ana Maria. A casa foi vendida pela dita proprietária para dar lugar ao 

edifício de 4 pisos que ali se encontra.

• Nos finais dos anos 60, já retirado das obras, ainda construiu o “Castelo” 

de Alfarrobeira, para um estrangeiro, hoje muito alterado pelos proprietários 

seguintes, sempre estrangeiros. O primeiro desenho técnico foi feito por Joaquim 

Manuel Silvestre dos Santos, seu filho, que nessa altura trabalhava para o Sr. Eng. 

Mateus de Brito.

Prédio de dois pisos construído para si e para o Sr. Manuel Coelho Hilário (escaiolador) que trabalhava consigo, em 1960.
Coleção particular de Maria Helena Santos.

Homem honesto, minucioso e 
exigente no seu ofício, contam 
que quando admitia um pedreiro, 
mandava assentar uma pequena 
parede de tijolos para ver o que 
saia… e depois contratava ou não…
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OS NOSSOS ESPAÇOS DE MEMÓRIA

Um lugar 
escondido

ALEXANDRA PIRES, HELGA SERÔDIO
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Num vale recôndito entre Boliqueime e o sítio da Maritenda fomos encontrar um 

lugar escondido – A Quinta do Avô Ilídio. 

Chegadas à Quinta, o Avô Ilídio, assim como gosta de ser chamado, acolhe-nos 

calorosamente no seu espaço verdejante, o jardim que envolve o seu “Museu”. 

Começa por nos apresentar o seu amigo fiel, o Pepe… uma carpa koi de 12 

anos de idade, que o segue em volta do lago e que responde ao chamamento 

do “dono”, para o qual se dirige para receber festas. Recebe-as efusivamente 

agitando a barbatana – só por este momento, este local já seria uma atração.

Uma tarde 
na Quinta 
do Avô Ilídio

“Os museus nasceram do hábito que 
o homem desenvolveu de colecionar 

aquilo a que atribui um valor 
simbólico e um papel decisivo na 

reconstituição da memória coletiva.”
Fernando A. Baptista Pereira

A visita continua e começa a viagem no tempo: o Avô Ilídio apresenta-nos a 

casa-museu. Trata-se da recriação de uma habitação onde nada falta: sala de 

estar, cozinha, quarto e casa de banho criteriosamente decorados com objetos 

antigos que foi recolhendo aqui e acolá e que montam o cenário que nos 

transporta imediatamente a um tempo já quase esquecido. Confidencia-nos: 

“umas peças vou comprando, outras são oferecidas. Normalmente vêm um 

bocado degradadas, mas com o tempo eu vou arranjando… às vezes iam para o 

lixo, mas eu tenho paciência e vou reparando”. Cada objeto ocupa o seu devido 

lugar na casa. Aqui é possível viajar até ao tempo dos nossos avós, onde o fogão 

a lenha ocupava o lugar fulcral da cozinha e as sopas de tomate eram servidas 

nas tradicionais malgas engatadas da fábrica de Sacavém. Encontramos alguns 

objetos que, entretanto, perderam o contexto nos nossos tempos, permitindo ao 

Avô Ilídio brincar com os visitantes ao «jogo da adivinha» – “Quem é que adivinha 

o que é aquilo?”; - “uma frigideira?”, arriscamos nós… era afinal uma braseira de 

colocar debaixo da cama para aquecer nas noites gélidas. Conta-nos que este 

espaço, a casa, foi construído de raiz, com as suas próprias mãos, com o único 

propósito de albergar os seus queridos objetos, que aguardavam num armazém 

pelo momento de readquirirem protagonismo. Objetos esses que, perdendo a 

utilidade original, pela evolução dos tempos, adquiriram um significado diferente 

– o de objetos museológicos – os que educam, que evocam memórias e que 

contam histórias.
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O Avô Ilídio feliz, na sua oficina de Conservação e Restauro. Museu Municipal de Loulé.
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O Avô Ilídio não é um museólogo, na boa aceção da palavra, mas com a sua 

vocação de pintor, pedreiro, carpinteiro, eletricista, canalizador, usando de muito 

amor, dedicação e carolice construiu um espaço para albergar a sua coleção, onde 

em cada ambiente e objeto sentimos o afeto de quem deu vida a este espaço. 

A visita continua… e o Avô Ilídio conta-nos que esta paixão nasceu há cerca de 

quarenta anos, quando na sua atividade de pintor de construção civil começou a 

recolher objetos desprezados que reclamavam atenção nas casas onde prestava 

os seus serviços. Oferecendo-se para os levar, os proprietários agradeciam a 

oportunidade de se livrarem da tralha… noutros momentos, mais para a frente e 

com reputação de “museólogo” já adquirida, eram as pessoas que o procuravam 

para se livrarem dos seus despojos ou dos de familiares entretanto falecidos. Conta 

que houve situações em que teve que “negociar” os objetos, com algum regateio. 

Os objetos foram sendo acumulados num armazém que construiu num terreno que 

comprou e ao qual foi dando forma à medida que a coleção crescia e extravasava 

o armazém. “Isto aqui não tinha nada, não tinha casa nenhuma, era só mato, fiz 

tudo o que aqui está com as minhas mãos!”. Na sua voz nota-se o orgulho e o gosto 

que tem em mostrar-nos o trabalho de uma vida… e a alegria que tem em partilhar 

este seu pequeno mundo com quem o visita. Fala da importância que dá às visitas 

escolares: “Os moços já não conhecem nada destas coisas…” 

Os seus dias eram e ainda são intensamente ocupados em torno dos seus 

objetos e do seu “museu”. Todos os dias é necessário cuidar, podar, limpar, regar, 

conservar e restaurar. Explica-nos que cada peça que acolhe é criteriosamente 

limpa e restaurada na sua oficina antes de ocupar o seu lugar na exposição – 

mostra-nos orgulhosamente uma telefonia do tempo dos nossos avôs. Voltou a 

dar-lhe voz… outra voz, não a da Maria de Lurdes Resende ou de outras rainhas 

da rádio, mas outras vozes da Rádio Comercial ou da Renascença… sons de hoje 

que sucedem a sintonias de outros tempos.

A visita continua, e à medida que caminhamos o Avô Ilídio conta-nos um pouco 

da sua história. Nasceu em 15 de outubro de 1943 em berço humilde, na zona 

de Vale Parra, Albufeira. Os seus avôs maternos eram de Boliqueime. Nesta 

freguesia, após regressar da tropa, casou com Maria Domitília e tiveram os 

seus filhos. O amor à terra nunca permitiu que emigrasse: aqui viu crescer e 

fez crescer Boliqueime. Conta-nos que fez parte de todas as associações e 

coletividades de Boliqueime, e que de algumas delas foi co-fundador, como é 

o caso da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime e do Rancho Folclórico de 

Boliqueime. Participou sempre nas Festas Populares de Boliqueime, emprestando 

os seus objetos etnográficos, para alegria de todos os visitantes. Fez parte das 

decisões políticas da freguesia, enquanto elemento da Assembleia de Freguesia.  A cozinha, onde a mesa posta aguarda as papas de xarém de milho moído na mó. Museu Municipal de Loulé.

A taberna, onde não faltam os dedalinhos e o pirulito. Museu Municipal de Loulé.
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Nem damos pelo tempo passar… e a conversa leva-nos ao moinho de água. Um 

moinho construído por si de raiz, onde ainda mói os cereais com que alimenta os 

seus animais e o milho com que são feitas as deliciosas papas de xarém. É com 

orgulho que nos explica a engrenagem que o move: um motor de máquina de 

lavar roupa, solução improvisada quando as pás não cumprem a função. A água 

que alimenta o moinho provém de um furo artesiano, que por sua vez corre por 

uma levada até à nora, onde faz rodar os seus alcatruzes, alimentando o lago do 

seu amigo de estimação, cuja água rega também a horta e o frondoso jardim. É 

um circuito sustentável engenhosamente idealizado por si!

Seguimos até à Escola Primária e mais uma vez nos sentimos a recuar no 

tempo. A arquitetura obedece ao estilo Estado-Novo. E como seria de esperar, 

aqui encontramos os elementos característicos de uma escola desta época: 

as fotografias de Salazar e de Américo Tomás, o mapa do império português 

e o cruxifixo por cima do quadro de ardósia decoram as paredes. Em cima da 

secretária da professora assenta a palmatória. Nada foi deixado ao acaso nesta 

recriação.

Pelo caminho o Avô Ilídio mostrou-nos as réplicas em miniatura, também 

construídas por si, de todas as casas que compõem o seu museu e também o 

alpendre onde expõe geometricamente as alfaias agrícolas. É uma imensidão de 

apetrechos que outrora trabalharam a terra com a ajuda da força humana e dos 

animais. Objetos que já perderam o seu lugar no glossário dos nossos tempos.

Finalizamos a visita… A tarde é quente e convida-nos a um refresco. O Avô Ilídio 

abre-nos a porta da sua taberna… outra viagem, desta vez às tabernas-vendas de 

outros tempos, onde os anciãos da terra perdiam as horas ao jogo do dominó e 

da bisca entre dedalinhos de aguardente de figo. E conta-nos: “este móvel que 

aqui veem era de uma taberna verdadeira, e eu é que o adaptei… mas digam 

lá se não parece mesmo uma taberna antiga!”. Mais uma vez, nada falta aqui! – 

nem o pirulito. Entre esta arqueologia encontra-se escondida com um pano a 

moderníssima máquina de café – “Está tapada para não destoar.”, confidencia-nos 

o Avô Ilídio. A cerveja fresquinha foi o remate final desta deliciosa tarde recheada 

de boa conversa e de memórias nostalgicamente evocadas dos tempos idos.
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Todos os dias é necessário cuidar, 
podar, limpar, regar, conservar e 
restaurar. 

A sala de jantar, as louças no louceiro e a terrina sobre a mesa compõem o cenário. Ao fundo a camilha com a telefonia.  
Museu Municipal de Loulé.

Orgulhosamente, o Avô Ilídio mostra-nos as miniaturas das casas construídas por ele. Museu Municipal de Loulé.
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AS NOSSAS COLEÇÕES

Cândido 
Guerreiro:

uma coleção que 
nos fala do Poeta

SÓNIA SILVA
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No ano em que se comemora o sesquicentenário de nascimento do poeta Francisco Xavier 

Cândido Guerreiro (1871-1953), damos-lhe a conhecer a coleção Cândido Guerreiro. Esta 

coleção, doada por João da Franca Passos Pinto (neto), na década de 1980, foi ofertada 

à aldeia natal do poeta com o objetivo principal da criação de um museu em memória 

e em homenagem ao ilustre sonetista português. Assim nasce o Polo Museológico 

Cândido Guerreiro e Condes de Alte, fiel guardião do seu espólio, onde os objetos são 

salvaguardados, valorizados, estudados e divulgados, juntamente com o espólio dos Condes 

de Alte.

A coleção Cândido Guerreiro, de grande estima pessoal, de valor familiar e sentimental, é 

constituída por um património artístico e cultural vasto e rico que se reparte em verdadeiras 

obras de arte, no campo da literatura, da pintura e da escultura. Trata-se de peças únicas e 

originais, entre as quais, obras de alguma raridade.

Aquando da doação, o espólio do poeta Cândido Guerreiro foi dividido em cinco inventários:

1 - obras literárias de sua autoria;

2 - pertences pessoais;

3 - obras de arte que o retratam;

4 - obras literárias da sua biblioteca pessoal;

5 - itens diversos.

A biblioteca pessoal, composta por 1233 documentos, integra na sua maioria livros de poesia 

e literatura diversa, muitos deles com dedicatórias pessoais a Cândido Guerreiro, entre as 

quais destacamos as de António Aleixo, Maria Helena Duarte de Almeida, António Botto e 

José Carlos Ary dos Santos. Outros livros estão ainda relacionados com temas de Direito, a 

sua área de trabalho. Desta biblioteca fazem também parte vários exemplares dos livros de 

sua autoria publicados entre 1895 e 1972. De entre todos destacamos “Promontório Sacro” 

(1929) que é uma edição de luxo, fazendo-se acompanhar de ilustrações de consagrados 

artistas. 

Dedicatória de António Botto numa das obras poéticas de 
Cândido Guerreiro: “A Cândido Guerreiro – Poeta das altas 
maravilhas mentaes. António Botto, Junho 44”. 
Coleção Cândido Guerreiro.

Entre as duas dezenas de objetos/pertences pessoais doados, destacam-se 

aqui uma zincogravura, assim como um anel com o brasão da família de Cândido 

Guerreiro, um carimbo com a sua assinatura, uma carteira pessoal, quatro pares 

de óculos, duas pastas académicas, uma em cabedal e outra em cetim vermelho, 

com sete fitas da mesma cor. Merece particular distinção a pasta académica de 

finalista (ano letivo 1906 - 1907) do Curso de Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. Esta foi pintada à mão por Margarida de Sousa Costa, 

sua noiva, na altura. Na frente, com motivos primaveris e românticos, é visível a 

incrustação das iniciais “C.G.” e das datas “906-907” e, no verso, a Faculdade de 

Direito e a torre da Universidade de Coimbra.

Edição de luxo de “Promontório Sacro”, 1929, com ilustrações de consagrados artistas.
Coleção Cândido Guerreiro.
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A coleção fotográfica, composta por aproximadamente 200 fotografias, dá a 

conhecer alguns dos momentos mais marcantes da vida de Cândido Guerreiro. 

Captadas em várias fases da sua vida – muitas delas nos últimos anos – retratam 

momentos em família e de confraternização entre amigos e colegas de curso e 

também momentos captados na sua terra natal e noutros locais, com registos de 

diferentes estúdios fotográficos. Um dos álbuns, presume-se ter pertencido à sua 

filha Agar, pois retrata as suas viagens pelo país.

Entre estas, há algo que não sendo fotografia se evidencia pela sua peculiaridade: 

trata-se de um negativo a preto e branco de vidro com Cândido Guerreiro. 

Pasta académica de finalista do curso de Direito, 1907. Pintada à mão por 
Margarida de Sousa Costa, sua noiva. Coleção Cândido Guerreiro.

Aproximadamente meio milhar 
de documentos compõem o acervo 
documental de Cândido Guerreiro.

Negativo a preto e branco em suporte de vidro de fotografia de 
Cândido Guerreiro no seu escritório. Coleção Cândido Guerreiro.
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Aproximadamente meio milhar de documentos compõem o acervo documental 

de Cândido Guerreiro. Entre eles encontramos diplomas; originais inéditos 

avulsos (manuscritos de poesia, alguns da sua autoria e assinados pelo próprio 

e outros dedicados ao poeta); documentos relacionados com a sua profissão 

de advogado e de notário; recortes e excertos de diversos jornais. Destacamos 

a correspondência com familiares e amigos (entre eles Guerra Junqueiro, Júlio 

Dantas, Visconde de Vilamoura, Manuel Teixeira Gomes, Aristides de Sousa 

Mendes e Emiliano da Costa), pois nas palavras de João Minhoto Marques 

(coordenador da reedição da obra do poeta) “o conjunto de cartas privadas, 

que não são muitas, têm interesse para o conhecimento do homem e para o 

conhecimento da obra. Cartas, sobretudo, com testemunhos de pessoas muito 

importantes da época, como por exemplo, Carolina Michaëlis de Vasconcellos que 

é talvez a pessoa mais importante, que Cândido Guerreiro poderia ter para dizer 

que ele é um grande poeta… são cartas muito importantes para nós percebermos 

a real dimensão deste poeta que não é um poeta que se possa resumir a uma 

etiqueta qualquer que ela seja. É um poeta que de facto transcende uma época 

e que de facto tem um lugar importante na história da literatura portuguesa.”.

Nas 14 obras de arte da coleção, temos desenhos e caricaturas dos desenhadores 

Marinho Moura, Sancho, Martha Brito, Manuel Cabanas e Canelas; um busto em 

gesso com acabamento bronzeado esculpido e oferecido ainda em vida por 

Sidónio d’ Almeida, que também lhe fez um desenho e uma caricatura; pinturas 

a óleo de Raul Carneiro e de Valadas.

Em 2016, foi editada pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro a Fotobiografia 

de Francisco Xavier Cândido Guerreiro (1871-1953) da autoria de Luísa Fernanda 

Guerreiro Martins, onde são abordadas as diferentes facetas da vida e obra do 

poeta, dando também a conhecer a coleção Cândido Guerreiro.

Mas a coleção Cândido Guerreiro está em constante crescimento e para além 

da doação do neto, têm surgido outras doações. Em 2016 foi incorporada uma 

escrivaninha que pertenceu ao poeta, que nos chegou através de uma doação 

de Rui Sena. Em outubro de 2020, a coleção Cândido Guerreiro voltou a crescer 

com a doação de Maria do Carmo Vasquez da Franca Leal Félix de Jesus de um 

conjunto de oito fotografias, de um livro de poemas da autoria do poeta e de um 

convite de homenagem a Cândido Guerreiro.

A partir destas doações vai sendo possível construir a história de Alte e deste 

grande sonetista, reconhecido a nível nacional. Desta forma, e a partir do trabalho 

museológico desenvolvido, é permitido que as gerações atuais e vindouras 

reconheçam e valorizem o Homem que foi Francisco Xavier Cândido Guerreiro 

e a sua obra.

A todos os nossos doadores rendemos um sentido agradecimento, pois em 

muito têm contribuído para a construção da história local e para a preservação 

e valorização da identidade cultural das comunidades de Loulé.
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Cândido Guerreiro em meados do século XX.
Coleção Cândido Guerreiro.

Caricaturas de Cândido Guerreiro por Sancho (1927), Martha Brito (1936) e Sidónio (1945). Coleção Cândido Guerreiro.
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RECORDANDO

A Saúde de uma
Comunidade: 

Loulé na primeira 
metade do século 

XX
Exposição patente na Casa Memória do Século XX

Eng. Duarte Pacheco, em Loulé

Entrevistas realizadas a Hélder Laginha Azevedo, 
Idália de Sousa Pires, Isidoro Correia, 

Maria Severiana de Andrade 
e Maria Solange Silva Guerreiro 

SÍNTESE: JOÃO SABÓIA, LUÍSA MARTINS
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Em 17 de Junho de 2019 escutámos cinco munícipes - Hélder Laginha Azevedo 

(n.1944-f.2021)1, Idália de Sousa Pires (n.1935), Isidoro Correia (n.1947), Maria 

Severiana de Andrade (n.1932) e Maria Solange Silva Guerreiro (n.1942) – que 

nos falaram do que vivenciaram ou ouviram falar sobre a Saúde em Loulé na 

1ª metade do Século XX. Essas conversas resultaram no vídeo que se pode 

visualizar na Exposição A Saúde de uma Comunidade: Loulé na primeira metade 

do século XX, na Casa Memória do Século XX Eng. Duarte Pacheco, em Loulé, 

inaugurada em Novembro de 2020.

Entretanto, a solicitação para se transformar estes testemunhos num texto único, 

trouxe-nos uma dificuldade maior, porquanto as informações recolhidas são ricas 

e diversas e preocupa-nos a possibilidade de, involuntariamente, retirarmos 

ou acrescentarmos demasiada informação, quando, o que se pretende, é fixar 

em texto estritamente o que foi contado pelos nossos estimados informantes, 

fruto da sua memória familiar, coletiva e individual. Pela sua disponibilidade e 

exposição estamos-lhes reconhecidos, inscrevendo os seus testemunhos num 

património imaterial das vivências de uma população que sintetizam faces da 

identidade de um povo.

Das doenças que assolaram as populações da primeira metade do século XX, a 

pneumónica (segundo os informantes) surge na dianteira das que mais marcaram 

uma época, seguindo-se a tuberculose, a malária (sezões), a leishmaniose e o 

sarampo.

Sobre a pneumónica, a imagem que ficou guardada através das palavras que 

escutaram dos seus familiares foi a da gravidade da situação. Maria Solange 

Guerreiro rememorava que sua avó lhe contou que o primeiro marido tinha 

morrido de Pneumónica e os dois filhos que ela teve também morreram da 

mesma doença, relembrou também da sua avó, verdade ou não, que quando as 

pessoas ficavam doentes, mesmo vivas iam para o cemitério, para não pegar a 

doença às outras pessoas.

No contexto da tuberculose, vivenciada de muito perto por Idália Pires, fica a 

imagem da persistência da doença e da dificuldade das populações chegarem 

aos melhores tratamentos pela sua onerosidade e pela ausência de uma 

prestação pública de tratamentos para todos. De tal modo que a sua própria mãe 

acabou por recorrer ao Dr. Ângelo Delgado, médico bem quisto no município, 

para se salvar de tal doença.

Disseram Idália Pires e Hélder Azevedo que foram tempos de muita pobreza 

junto das populações mais humildes, chegando-se mesmo a períodos de miséria, 

ao ponto de famílias inteiras terem de recorrer à esmola para sobreviver.

Isidoro Correia acrescenta que em Quarteira, a tuberculose terá vitimado muita 

gente, inclusive a José Viegas, homem que com recurso a tratamentos naturais 

curara o Conde de Azambuja de uma doença. Maria Solange Guerreiro recorda 

que todos os trabalhadores tinham de apresentar um boletim de sanidade para 

poderem exercer qualquer profissão, assim como os estudantes para poderem 

frequentar qualquer estabelecimento de ensino.

Palacete da Fonte da Pipa (Quinta da Esperança), início do século XX. Por se encontrar em local isolado, o Palacete da Fonte da Pipa foi 
eleito, em 06/10/1918, para acolher os doentes da pneumónica, em alternativa ao Hospital de Loulé. Museu Municipal de Loulé.
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Fotografia de uma das salas da exposição patente na Casa Memória do Século XX Eng. Duarte 
Pacheco, em Loulé. Museu Municipal de Loulé.
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1 Faleceu a 11.08.2021. Aqui prestamos a nossa homenagem a este cidadão louletano.
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Sobre as febres palúdicas (malária) vulgarmente conhecidas por sezões, por surgirem 

geralmente nos dias quentes de Verão, falaram Hélder Azevedo e Isidoro Correia. 

O primeiro recordou o Posto de Luta Anti-Sezonática que funcionava, liderado 

pelo Dr. Correia, no Palácio Gama Lobo. O segundo explicou que os maiores focos 

de expansão do mosquito eram os arrozais da Quinta do Morgado – onde terão 

morrido oitenta pessoas com malária, entre os anos de 1920 a 1923 – e as pocilgas 

que existiam junto às casas, fazendo regueiras de esterco altamente perigosas 

para a saúde. Recordou também o Sr. Francisco, que durante anos trabalhou na 

descontaminação e assoreamento de lagoas e outros locais de águas paradas, em 

Quarteira. Era também nos arrozais que as pessoas apanhavam outras doenças, 

nomeadamente as que eram transmitidas pelas mordeduras dos ratos, enquanto 

trabalhavam nos campos. Isidoro Correia acrescentou ainda que entre os anos de 

1935 a 1937, cerca de dezoito pessoas terão morrido na Quinta do Romão, vítimas 

de doença causada por falta de limpeza dos espaços onde criavam os animais.

A leishmaniose era outra doença que grassava junto das pessoas que contactavam 

com os animais, nomeadamente os cães. Havia ocasiões em que se tinha de abater 

animais portadores da doença que contaminavam facilmente as pessoas. Segundo 

Isidoro Correia, a carroça passava e apanhava os animais doentes para serem 

abatidos nos serviços camarários de veterinária.

Outros problemas que ficaram na memória dos nossos entrevistados foram os partos 

que as senhoras faziam em casa, que punham em perigo a mãe e a criança, acorrendo 

médicos e enfermeiros, às vezes já demasiado tarde – recorda Maria Severiana, 

enfermeira, que para além de apoiar os médicos nas suas funções, quando era 

necessário ia a casa das pessoas.

O médico, nos nossos dias, quando receita o medicamento, regista o nome do 

produto a adquirir na farmácia; na primeira metade do século XX, o médico fazia 

uma lista dos ingredientes ativos que deveriam ser preparados no laboratório da 

farmácia e que resultaria no medicamento final que o doente compraria. Era um 

receituário de ingredientes e respetivas quantidades que, através de balanças de 

precisão, moldes e outros equipamentos permitiam elaborar o produto. Hélder 

Azevedo, por exemplo, recordou que os comprimidos a que chamavam “hóstias”, 

preparados nas farmácias, eram do tamanho “de um botão de casaco”, com os 

ingredientes do composto receitado no seu interior. 

Zonas lagunares da Quinta do Morgado, em Quarteira. As águas paradas destes locais foram as grandes responsáveis pelos focos de 
malária (sezões) em Quarteira, entre 1920 e 1937. Museu Municipal de Loulé.

Jornal “A Folha de Loulé”, nº 10, de 11.07.1905.
Museu Municipal de Loulé.

Jornal “O Povo Algarvio”, 02.04.1910.
Museu Municipal de Loulé.
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O sarampo era outra doença preocupante para as crianças e adultos. Para além 

do xarope que o Sr. Hermenegildo da farmácia de Quarteira receitava, Maria 

Solange Guerreiro recordou que as pessoas em casa faziam colares de alhos que 

punham ao pescoço e também cordões de ouro. Acrescentava que tinham de 

ficar fechados em casa até passar. O Dr. Bernardo Lopes apenas ia a Quarteira 

uma vez por mês. Por isso as pessoas, quando necessitavam, iam à farmácia ou 

faziam mezinhas caseiras e também, como nos contou Maria Solange Guerreiro, 

benzeduras que benziam o olhar, as febres e quando as crianças se queixavam 

com dores na barriga, havia pessoas para benzer.

Relativamente aos partos a mesma informante acrescentou que muitas mulheres 

tinham os filhos sozinhas, havendo grande mortalidade. Na aflição faziam 

promessas ao divino, dando origem aos ex-votos. Em Quarteira havia uma 

parteira.

Jornal “Alma Algarvia”, nº16, de 27.02.1927. Museu Municipal de 
Loulé.

Dr. José Bernardo Lopes (1882-1956). Distinguido em 
1919 pelo seu trabalho no combate à pneumónica. Em 
1947 foi homenageado pelo município pelo seu espírito 
de sacrifício e dedicação à saúde da sua comunidade. 
Foi um dos grandes responsáveis pela modernização do 
Hospital de Loulé. Pelas suas ações foi agraciado com 
o grau de Comendador da Ordem da Benemerência em 
06.12.1947. Museu Municipal de Loulé.

O Dr. Bernardo Lopes apenas ia a Quarteira 
uma vez por mês. Por isso as pessoas, quando 
necessitavam, iam à farmácia ou faziam mezinhas 
caseiras...

Livro de Benzeduras. Coleção Particular.
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Outras pessoas recorriam aos banhos da Fonte Santa. Diz Solange Guerreiro 

que vinham famílias de muitos lados e ali ficavam durante 15 dias para passarem 

o Dia da Rainha Santa Isabel. Acampava-se nos terrenos onde atualmente fica o 

restaurante Marufo. Na Fonte Santa faziam-se bailes e dava-se os nove banhos 

– “os banhos santos”. Diz: “Cheguei a ver pessoas a serem transportadas em 

braços e depois dos banhos ficavam curadas; uma vez vi virem com uma criança 

com o corpo coberto de feridas e sei que quando a miúda abalou dali já não tinha 

nada. Se a água é santa ou não, eu não sei, mas vi isso.” E acrescenta um verso: 

“Fonte Santa milagrosa eras uma mais-valia, onde se curavam as doenças, das 

mais raras que havia”. Também nos informou que tinha mais versos relacionados 

com a Fonte Santa.

No chamado banho de São João, vinham dos montes as famílias com os burros 

e outros animais para irem ao banho à praia de Quarteira. “As pessoas vinham 

com aquelas combinações muito compridas e os grupos dos moços ficavam na 

parte de cima e elas rebolavam nas ondas e ficavam com as cuecas à mostra até 

à cabeça. Aquilo era tudo um pagode” contou-nos Maria Solange Guerreiro. Era a 

festa que se instalava depois dos dias longos de muito trabalho no campo.

Tempos de muita dificuldade, que as gentes desde concelho, resilientes, 

conseguiram também transformar em tempos de alegria e de convívio.

Banhos Santos na Fonte Santa, em Quarteira, década de 1950. Museu Municipal de Loulé / Coleção António Retratista.
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