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RAÍZES
VÍTOR ALEIXO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Neste ano atípico em que a pandemia COVID-19 veio colocar em causa 

a nossa maneira de nos relacionarmos e a nossa vida comunitária, publicar 

mais um número da revista Raízes, nesta oitava edição, é para nós, ainda, 

mais significativo e emblemático. Aqui, nestas páginas está a nossa comunidade, 

aquilo que ao longo da história recente fomos fazendo e agora legamos aos 

vindouros.

Raízes nasce como uma publicação que pretende, a cada número, valorizar as 

nossas gentes e o nosso património cultural. É uma edição que reforça a nossa 

identidade coletiva e promove o desenvolvimento local, ao criar conhecimento 

sobre a comunidade que somos hoje. Homenageamos aqueles que fazem, ou 

fizeram em tempo contemporâneo, a História social, política e económica do 

concelho de Loulé, aqueles que muitas vezes não passariam para a História 

coletiva, ficariam apenas na história de cada um de nós, mas colocá-los nestas 

páginas é promover o seu exemplo para a nossa comunidade e transformá-los 

em atores da nossa história louletana.

Desde a edição anterior que iniciamos As Nossas Estórias, convidando 

um louletano para nos contar as suas vivências, neste número o nosso amigo 

e conterrâneo António Clareza brinda-nos com a sua riquíssima memória e 

inúmeras histórias que nos fazem recordar outra Loulé, e nos transportam 

para lugares e pessoas que marcam, ainda hoje, a nossa história e a nossa 

personalidade.

Este também é um número especial, porque pela primeira vez, em Nós, os 

Louletanos homenageamos um homem alentejano de nascimento e louletano 

de coração, José Branco, maestro nas últimas três décadas da nossa Banda 

Filarmónica Artistas de Minerva e a quem todos reconhecemos a paixão e o 

empenho com que ensina miúdos e graúdos e está sempre a inovar para que 

a banda continue a ser um espaço de liberdade e cultura neste século XXI.
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Publicamos aqui as palavras proferidas por Luísa Romero Magalhães na 

apresentação da revista Al-‘Ulyà de homenagem ao saudoso Professor 

Joaquim Romero Magalhães (21.11.2019), no Arquivo Municipal, um louletano 

e homem do mundo que tanto contribuiu para que as Humanidades fossem 

vistas como essenciais para e pelo Mundo.

Nos Nossos Espaços de Memória convidámos a professora Aurélia 

Fernandes para nos contar sobre o Centro Social e Cultural Parragilense, 

com os seus 82 anos de existência, que é uma referência para muitas 

gerações de louletanos.

Iniciamos neste número As Nossas Coleções e relembramos uma das 

doadoras iniciais do Museu Municipal, Marieta Pinto, a quem se deve o 

primeiro polo museológico, o da Cozinha Tradicional, e uma coleção de 

fotografias que nos retratam acontecimentos emblemáticos da 1.ª metade 

do século XX louletana.

A revista Raízes proporciona-nos momentos de grande emoção e beleza, 

de um sorriso que a memória nos trás, ao ajudar-nos, a cada página, a 

encontrar memórias comuns ou a descobrir mais sobre a nossa identidade, 

sobre quem somos! Por isso quero deixar uma palavra de agradecimento 

aos autores Lígia Laginha, Helena Miguel, Sónia Silva, António Clareza, 

Luísa Martins, Aurélia Fernandes, Helga Serôdio, Soraia Martins e Luísa 

Romero Magalhães, porque a vossa escrita torna-nos mais Humanos e 

orgulhosamente “louletanos”.
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NÓS, OS LOULETANOS

José Branco
LÍGIA LAGINHA

8 9
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Loulé, um amor 
à primeira vista

11

Safara, uma antiga freguesia do concelho de Moura, conta hoje com pouco mais 

de mil habitantes. Foi nesta terra pacata, como tantas outras que povoam o Baixo 

Alentejo, que a 12 de maio de 1962 nasceu José Francisco Lúcio Branco. A família 

encontrava-se um pouco dispersa pelo país, incluindo parentes que viviam perto 

de Lisboa. Uma das tias de José Branco residia em Loulé, vila que ele visitou 

aos 8 anos, por altura do Carnaval, e pela qual se enamorou instantaneamente, 

decidindo a partir daquele momento que também queria ali morar. Após este 

primeiro contacto, muitas foram as vezes que José Branco rumou até Loulé, 

sobretudo nas férias de verão, nas quais chegou a trabalhar no telheiro do “Ti” 

Manuel Pintassilgo (atual Stand Tony do Adro), passando parte da sua juventude 

na Campina de Cima. O contato com a Banda Filarmónica Artistas de Minerva, 

onde um dos seus primos era músico, despoletou igualmente em José Branco a 

vontade de aprender música. Na verdade, desde pequeno que a música mexia 

consigo, no entanto, para desgosto da sua mãe, nunca se tinha dedicado à sua 

aprendizagem. Até que um dia, após regressar das férias de verão, se juntou a 

alguns jovens safarenses e conjuntamente com os elementos mais velhos deram 

uma nova vida à Banda Filarmónica da terra. Contudo, seria em Moura, com o 

maestro de uma outra banda, que aperfeiçoaria o estudo da música, adquirindo 

as primeiras noções de teoria.

O constante desejo de fazer de Loulé o seu lar, assim como a falta de 

oportunidades de trabalho na sua terra natal, levou-o finalmente a reunir os 

poucos haveres e a partir com destino à vila louletana na madrugada de 29 de 

setembro de 1983. Por não gostar de despedidas, saiu em surdina, sem que os 

pais tivessem dado por isso. 

Com o bichinho da música profundamente instalado, quando chegou a Loulé, 

José Branco rapidamente ingressou na Banda Filarmónica Artistas de Minerva 

(ou Música Nova), estreando-se na Festa de Santa Luzia poucos dias após a 

sua chegada. Desde essa altura até hoje, José Branco nunca mais se desligou 

da Música Nova, associação pela qual nutre uma paixão imensa e à qual se 

dedica de corpo e alma. Todo o dinamismo e pertença mostrados levaram a 

que, apenas 5 anos depois de ter ingressado na filarmónica, em 21 de maio de 

1988, se tornasse seu Diretor Artístico e Maestro, posição que ocupa até hoje. 

Não obstante, trilhar este caminho não foi fácil, sobretudo no início, período em 

que as filarmónicas possuíam um lado muito conservador, não proporcionando 

aos jovens a possibilidade de desempenharem um papel ativo e decisivo nas 

mesmas, ainda que isso representasse o fim da banda.  

O contato com a Banda 
Filarmónica Artistas de 
Minerva, onde um dos 

seus primos era músico, 
despoletou igualmente em 
José Branco a vontade de 

aprender música. 

José Branco com o seu filho Pedro Branco numa arruada da Banda em Loulé.
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Tendo em conta o seu percurso musical, em 1990, José Branco inicia funções na 

Câmara Municipal de Loulé, sendo desafiado pelo então Presidente, Joaquim 

Vairinhos, a criar uma Escola de Música. Começou por ir às escolas primárias, 

apresentando a música e os instrumentos às crianças, salientando sempre a 

importância de aprender e ensinar música. Este pensamento fez com que sob a 

sua regência, a Banda Filarmónica Artistas de Minerva fosse uma das primeiras 

a proporcionar aos seus membros a possibilidade de ir mais além, ingressando 

no Conservatório e contactando com um ensino de música de qualidade. Este 

conhecimento permitiu também que a banda passasse a ter um nível artístico 

mais elevado, deixando para trás o rótulo de “conservatório do povo” que as 

filarmónicas possuíam outrora e incluindo na sua formação todos os estratos 

sociais e pessoas com as mais diversas formações musicais e académicas. Esta 

transformação confere-lhe prestígio, permitindo-lhe, por exemplo, participar no 

Encontro de Bandas e ombrear com outras bandas de renome.  

Consciente da importância do papel das bandas filarmónicas na comunidade em 

que se inserem, ao reforçar a identidade da mesma e dela fazendo parte como 

património cultural, José Branco mantém a tradição que dita a participação destas 

associações em procissões religiosas. Ao contrário de outras congéneres que 

optaram por abandonar este hábito, a Música Nova continua a participar nestes 

atos, tanto mais porque em Loulé se realizam as Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Piedade, a Mãe Soberana dos Louletanos, cujo brilho e dinâmica 

jamais seriam os mesmos sem o contributo da Banda Filarmónica Artistas de 

Minerva. Apesar de frequentar Loulé, José Branco nunca tinha assistido a uma 

destas festas, até que em 1984 fez pela primeira vez a subida da Mãe Soberana 

como músico. O que começou como uma curiosidade, tornou-se mais forte e ir “lá 

em cima” começou a fazer parte da sua rotina. Confessa que “foi preciso tocar na 

Banda para começar a gostar da Mãe Soberana”, mas que a Mãe Soberana para 

si “não é só os dois dias da festa, é algo mais.”.  

Qualquer bom louletano nutre carinho pela sua terra e José Branco não sendo 

filho de Loulé, identifica-se como “louletano há 50 anos”, afirmando que 

encontrou em Loulé “uma grande mãe” e nos louletanos “bons irmãos”.

CONFESSA QUE “FOI PRECISO TOCAR NA BANDA PARA 
COMEÇAR A GOSTAR DA MÃE SOBERANA”, MAS QUE A 
MÃE SOBERANA PARA SI “NÃO É SÓ OS DOIS DIAS DA 
FESTA, É ALGO MAIS.”.  

Começou por ir 
às escolas primárias, 

apresentando a música e 
os instrumentos às crianças, 

salientando sempre a importância 
de aprender e ensinar música. 

13

José Branco e João da Cabanita 
com os primeiros elementos femininos 

da banda, 1983.
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AS NOSSAS  TRADIÇÕES

A Festa de 
São Faustino

HELENA MIGUEL

14 15

O andor de S. Faustino descendo a ladeira.
Fotografia Manuel Guerreiro de Brito, 1973.
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O culto a São Faustino terá sido introduzido em Portugal pelos romanos convertidos, 

aquando da romanização, entre os séculos II e V. Este culto permanece vivo até aos 

nossos dias, em Itália, na Bréscia, e em Portugal, em algumas localidades entre as 

quais Boliqueime, onde a única ermida fundada no seu termo, a ele foi dedicada.

São Faustino e São Jovita eram irmãos, nascidos na cidade de Bréscia, em Itália. 

Aquando do seu nascimento e vida (séculos I e II da era cristã), toda a península 

itálica encontrava-se dominada pelo Império Romano, que perseguia e prendia 

todos aqueles que não renegassem a fé cristã. Foi neste ambiente hostil que os 

dois irmãos imbuídos de uma fé inabalável, evangelizaram e converteram milhares 

de pagãos. Foram presos, espancados e submetidos a torturas atrozes, e apesar de 

todos os martírios que lhes foram infligidos a tudo resistiram. O Imperador Adriano 

apercebendo-se que a religião pagã estava ameaçada e que nada demovia a fé dos 

irmãos, ordenou a sua decapitação. Em Boliqueime, a Ermida de São Faustino foi 

erigida num local alto, de onde se avista o mar. Não se sabe quando, nem por quem 

foi edificada.

Tudo indica que já existia no final da centúria de Quinhentos. De facto, em 

1592, num registo de óbito da freguesia de São Clemente é feita referência a 

um legado de 100 réis deixado a todas as confrarias da igreja de São Sebastião 

de Boliqueime e também a São Faustino (…) já existia seguramente em 1618, 

data em que o pároco de São Clemente celebra um casamento na “igreja 

de São Faustino”, como fica inscrito no respetivo livro de registos paroquiais 

da matriz de Loulé. Já no século XVIII, em 1758, o pároco da freguesia de 

Boliqueime informa que no lugar de São Faustino existia uma ermida à qual 

acorriam durante todo o ano muitos romeiros atribuindo-se ao seu padroeiro, 

tido como “advogado dos quebrados”, uma grande quantidade de milagres. 

(…) A igreja, de arquitetura sóbria, é constituída por capela-mor e uma só nave, 

ambas com cobertura em abóbada de berço e separadas por arco triunfal 

em cantaria. A fachada apresenta um portal de cantaria e duas janelas, 

com moldura de cantaria de formato quadrangular e gradeamento de ferro 

fundido, figurando um modelo arquitetónico comum nas ermidas construídas 

no século XVII, pelo que parece admissível que a ermida tenha sido alvo de 

obras de remodelação nessa centúria. (…) O interior é sóbrio. No único retábulo, 

colocado na nave e datado de 1903, encontra-se uma imagem setecentista de 

Nossa Senhora da Luz. (…) A imagem do padroeiro, moderna, está datada de 

1910.

Perdeu-se no tempo a razão pela qual a festa em honra de São Faustino se 

realiza no domingo de Pascoela. Antigamente, para as gentes do campo, este era 

o dia mais aguardado do ano: o dia em que o sítio de São Faustino se enchia de 

alegria. 

Atempadamente começavam os preparativos: caiar as casas e muros, limpar as 

ervas daninhas dos jardins, comprar tecidos, aos quais as costureiras dariam 

a forma desejada de roupa nova, para estrear pelo dia da festa. Na escola, 

as crianças celebravam contratos, cruzavam o dedo mindinho, balançavam 

o braço repetindo: “Contrato, contrato, contrato fazemos, sábado de Aleluia 

o desmancharemos” e no dia combinado, aquele que primeiro conseguisse 

surpreender o amigo gritando “Bela-mente” ganhava. O que perdia oferecia ao 

amigo, no dia da festa, um pacote de amêndoas doces. A comissão encarregue 

de organizar a festa nomeava os jovens, rapazes e raparigas que naquele ano 

seriam os juízes e as juízas. As suas famílias eram assim também convidadas a 

contribuir com as suas ofertas, os “Ramos”. 

No dia anterior, o altar e os andores de Nossa Senhora de Fátima e de 

São Faustino, eram enfeitados com flores campestres. No adro da igreja, 

improvisavam um estrado onde seriam exibidas as ofertas e um balcão para 

vender bebidas e alguns petiscos. Instalavam o sistema sonoro. O silêncio do 

campo era então quebrado pela música, que saia dos altifalantes e que se ouvia 

bem longe.

Nos lares, as mulheres atarefadas nas cozinhas amassavam o pão e os folares 

doces, preparavam os tabuleiros com carnes que eram cozinhadas no forno a 

lenha e nas brasas assavam as batatas doces.

Cf. Francisco Lameira e Marco Sousa Santos, “Roteiro da Arquitetura Religiosa no Concelho de Loulé”, 
2016, pp. 233 a 234.

ESTE ERA O DIA
MAIS AGUARDADO
DO ANO: O DIA EM QUE
O SÍTIO DE SÃO FAUSTINO
SE ENCHIA DE ALEGRIA.
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Aos homens, cabia a tarefa de arranjar a lenha e aquecer o forno. Com algum 

engenho de carpintaria construíam o “Ramo”, sobrepunham um, dois ou 

mais tabuleiros, encimado por dois arcos feitos de canas que se cruzavam. A 

guarnição e decoração do tabuleiro exigia primor e criatividade: na base do 

tabuleiro eram colocados os alimentos salgados, o pão mais bonito da cozedura, 

o frango assado, os pastéis de bacalhau, o chouriço, o presunto, as cenouras 

cozidas, as azeitonas, o queijo e o que mais houvesse... Nos andares superiores 

exibiam-se as batatas doces assadas, as frutas, o folar doce, o pão de ló, os 

chocolates, as amêndoas doces, as garrafas de sumo de laranja, as cervejas e o 

vinho. Por fim, o tabuleiro era envolvido com um papel colorido e transparente e 

fechado com um laço de fita.

Aos homens, cabia a tarefa 
de arranjar a lenha e aquecer o forno. 

Com algum engenho de carpintaria 
construíam o “Ramo”

18 19

Momento de confraternização na festa. 
Fotografia Manuel Guerreiro de Brito, 1973.

Juízes transportando o andor de S. Faustino.
Fotografia Manuel Guerreiro de Brito, 1973.
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Uma alvorada de foguetes anunciava o grande dia.

Após o almoço as pessoas começavam a chegar, envergando as melhores 

roupas. Cada um, consoante as suas posses, trazia o seu contributo, a sua 

oferta, que seria mais tarde leiloada. Reencontravam-se os familiares e amigos 

que viviam longe, pagavam-se promessas em agradecimento e testemunho 

público de uma graça recebida à Nossa Senhora da Luz, a quem eram oferecidas 

galinhas vivas, e a São Faustino eram oferecidas peças em cera (ex-votos) com a 

forma de mãos, braços, pernas e pés.

Mantendo uma tradição secular e talvez única, ainda hoje se pendura num 

gancho de cantaria acima da porta, a Balança de São Faustino, uma balança de 

ferro à qual se ligam com cordas os dois pratos feitos de tábuas. Num dos pratos 

senta-se a pessoa, e no outro colocam-se telhas de barro até a balança atingir 

o ponto de equilíbrio. O valor a pagar é fixado em função do número de telhas 

necessárias para contrabalançar o peso da pessoa. Os pais pesam as crianças 

para que São Faustino as proteja sempre.

Após a celebração da missa, seguia-se a procissão – o cortejo descia e subia 

o monte. Os juízes transportavam os andores e as juízas os estandartes. No 

regresso, o pároco proferia o sermão onde enaltecia o exemplo da fé do mártir 

São Faustino e abençoava os fiéis.

Começava o leilão. Todos a postos para ouvir a descrição das ofertas. “Quem dá 

mais?…” – lá se abriam os cordões à bolsa para comprar o que se tinha oferecido. 

Ao balcão refrescavam-se as gargantas com um copito, as crianças recebiam dos 

pais, avós e padrinhos as amêndoas da Páscoa.

Ao anoitecer, lançavam-se os últimos foguetes, terminava a festa! 

Era o momento de regressarem a casa felizes e com o coração cheio.

Mantendo uma tradição secular e 
talvez única, ainda hoje se pendura 

num gancho de cantaria acima da 
porta, a Balança de São Faustino

20 21

Frente da procissão, juízas transportando os estandartes. 
Fotografia Manuel Guerreiro de Brito, 1973.
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AS NOSSAS  TRADIÇÕES

Os Moinhos
de Água de Alte

SÓNIA SILVA

22 23

Moinho da Abóboda, já existente em 1266 aquando da concessão do Foral de Loulé. 
Fotografia Daniel Vieira, 1970-80.
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Alte, aldeia do interior algarvio com o seu casario branco no coração da serra, 

situa-se a norte do concelho de Loulé e a ribeira que a atravessa eternamente, 

desde a Fonte Grande à Queda do Vigário conduziu as águas que moveram os 

nove moinhos de água ao longo da ribeira de Alte.

Estes moinhos eram de roda horizontal e de rodízio, vulgarmente denominados 

por azenhas (termo de origem árabe), edifícios pequenos, com uma moenda 

ou duas (em dois casos, com dois casais de mós). O primeiro que se construiu 

terá sido o Moinho da Abóbada ( já existente em 1266 aquando da concessão 

do Foral de Loulé), conhecido assim por ser coberto por uma abóbada em 

pedra aparelhada. Terá funcionado no leito primitivo da ribeira até esta ter sido 

desviada, no século XVII, para o seu atual leito com as obras mandadas edificar 

por Duarte de Melo Ribadeneyra (Fidalgo d’ Alte). Alimentado pela nascente 

permanente da Fonte Grande, era um dos poucos moinhos de água doce do 

Algarve que trabalhava todo o ano. 

No século XX existiam nove moinhos que moíam a farinha branca e “trigueira” 

(trigo completo) para a população de Alte e arredores. Com o lançamento 

da “Campanha do Trigo” pelo Estado Português em 1929, para responder ao 

aumento da produção do cereal, a importância dos moinhos cresceu. Os moinhos 

foram fechando e os últimos estiveram em funcionamento até às décadas de 70 e 

80 do século passado.

Três dos moinhos estavam situados a montante da Estrada Nacional. O primeiro, 

junto à Fonte Pequena, trabalhava com água encaminhada em vala desde o 

açude que se forma a seguir à Fonte Grande. Dali a água voltava à ribeira até 

novo açude, de onde seguia uma conduta que a transportava até ao Moinho 

da Levada (com dois casais de mós). A água juntava-se de novo à ribeira, 

formava novo açude, constituindo um pequeno lago e prosseguia em vala até ao 

Moinho da Ponte (também com dois casais de mós). Todos eles têm atualmente 

novos usos: o primeiro foi totalmente destruído e em seu lugar foi edificado 

um Restaurante (hoje encerrado); o segundo foi transformado em habitação 

mantendo as duas abóbadas que servem de passagem da água, em memória do 

antigo engenho; o último foi transformado numa agência de compra e venda de 

propriedades, agora fechada.

Alimentado pela nascente 
permanente da Fonte Grande, era 
um dos poucos moinhos de água 
doce do Algarve que trabalhava 

todo o ano. 

No século XX 
existiam nove moinhos

que moíam a farinha
branca e “trigueira”

para a população
de Alte e arredores. 

24

Vista para os Moinhos de Água junto à Queda do Vigário. Arquivo Daniel Vieira, 1930-40.
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Os restantes moinhos estavam localizados a uma cota superior ao leito da ribeira 

e trabalhavam com a água que saía do Moinho da Ponte, conduzida em vala 

aberta, de moinho em moinho, com o mesmo sistema de pequenos açudes e 

comportas. A maioria está completamente abandonada (sem teto, escorrendo 

o barro, ferido, quase morto, nas palavras de Zé de Alte no seu “Conversando”, 

publicado no Jornal “Ecos da Serra”, nº 92, de março de 1988) e outros foram 

recentemente demolidos. O acesso a estes fazia-se por um caminho ligeiramente 

à esquerda da ponte (direção poente), saindo da Estrada Nacional. Dois moinhos 

situavam-se na Horta do Paço e os quatro restantes localizavam-se mais a 

jusante. O Moinho da Abóbada, o primeiro, dista cerca de trezentos metros 

daqueles dois e os outros três localizavam-se um pouco mais distantes, muito 

próximos da Queda do Vigário. A partir do último moinho a água era conduzida 

para regar as hortas da várzea e o pomar do Morgado.

Trabalhava um moleiro em cada moinho que recebia dos pequenos lavradores o 

cereal/grão e depois o transformava em farinha. Arrecadava da população uma 

maquia da farinha moída e pagava aos Condes (donos do Morgado de Alte) uma 

porção desse ganho.
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Antigo Moinho da Levada. 
Fotografia Cruz Azevedo, 1942.

Joaquim Pedro junto ao seu 
engenho de carregar baterias, 
no Moinho da Horta do Poço. 

Arquivo Maria IvoneGonçalves, 
1940-50.
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Em todo este processo havia um espírito de entreajuda e sentido comunitário nos 

altenses. Fluíam momentos de convívio, quer fosse na labuta do dia a dia, ou no 

serão à lareira.

Os moinhos trabalhavam sem descanso noite e dia e os moleiros habitavam, 

numa divisão contígua à da moenda, com as suas famílias. Alguns moinhos são 

identificados pelo local/sítio ou pelo nome do último moleiro que nele laborou, 

como: Moinho da Ponte ou do Ti’ Gabriel; os dois da Horta do Paço (Moinho de 

Baixo e Moinho de Cima) ou do Ti’ António Martins; e o Moinho da Abóbada ou 

do Ti’ Manuel Pedro.

Com as voltas que o mundo dá, as mós deixaram de girar e já não estão no seu 

lugar. Hoje podemos encontrá-las fora dos seus locais habituais, a servir outros 

propósitos mais estéticos.

Um património cultural hidráulico que ainda é possível valorizar, através da 

investigação, preservação e divulgação. O projeto do aspirante Geoparque 

Loulé-Silves-Albufeira irá certamente contribuir para que estes patrimónios sejam 

recuperados e inseridos na dinâmica territorial contemporânea.

Artigo baseado no livro Alte na Roda do Tempo (Raposo, Isabel 1995)
Fotografias retiradas do livro Alte Aqui - Memória e Momentum (Graça, Jorge 2016)

CAVADOR
A terra eu vou cavando,

levantando a minha enxada,

ela tudo nos vai dando,

sem ela não éramos nada.

LAVRADOR
Eu a terra vou lavrando

com esperança e amor,

o arado vou manejando,

gosto de ser lavrador.

SEMEADOR
Para nós comermos pão,

passamos tanta canseira,

desde o semear do grão,

até o limpar da eira.

MONDADEIRA 
Às vezes, com tanto frio,

outras vezes, chuviscando,

dias e dias a fio,

eu vou o trigo mondando.

CEIFEIRA 
Ceifa, ceifa, minha foice,

gosto de ceifar contigo,

foi-se embora a fome, foi-se,

ao ceifar o loiro trigo.

LIMPADOR DA EIRA
Sopra vento, sopra vento,

e não pares de soprar,

que ninguém durma ao relento

que é para o trigo limpar.

Temos de o padejar,

varrer, juntar, pois então,

também temos de arneirar,

depois ensaca-se o grão.

MOLEIRO
Eu gosto de ser moleiro,

é esta a profissão minha,

dia a dia, ano inteiro,

transformo o grão em farinha.

AMASSADEIRA 
Nos moinhos o trigo é moído,

para depois ser peneirado,

também, nos fornos cozido,

depois de ser amassado.

FORNEIRA 
Para crentes e ateus,

a faina vai terminar,

graças ao nosso bom Deus,

o pão já estou a tirar.

Mas o grão até chegar a grão, para ir para o moinho (fosse de água ou de vento), 

tinha um longo caminho a percorrer. Filipa Faísca de Sousa, natural de Querença, 

mulher de muitos talentos, entre eles realçamos o de artesã e o de poetisa, no 

seu livro “Povo, povo eu te pertenço”, conta todo esse processo em quadra 

através das suas bonecas que representam as histórias de ofícios e tradições, 

como o ciclo do pão aqui apresentado:

OS MOINHOS TRABALHAVAM 

SEM DESCANSO NOITE E DIA 

E OS MOLEIROS HABITAVAM, 

NUMA DIVISÃO CONTÍGUA 

À DA MOENDA, COM AS SUAS 

FAMÍLIAS. 
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NOTA INTRODUTÓRIA

Sobre o autor
destas memórias
POR LUÍSA MARTINS

O autor destas memórias, António Clareza, nasceu em Loulé no dia 29 de Janeiro 

de 1948. É filho de José de Souza Clareza, barbeiro, e de Micaela Rosa Palma, 

doméstica, ambos naturais da freguesia de S. Clemente. Casaram na freguesia de 

S. Sebastião e residiram inicialmente na Rua 5 de Outubro, tendo depois mudado 

para a Rua Egas Moniz, sempre na referida freguesia. António Clareza é neto 

paterno de António Gonçalves da Piedade e de Adelaide Augusta de Sousa; neto 

materno de Casto Medeiros dos Santos e de Maria das Dores Palma.

Livro de Registo Paroquial de Baptismos, 1948, Paróquia de S. Sebastião, Loulé, registo nº208.

O seu batismo aconteceu em 12 de Outubro de 1948, conforme consta no 

Livro de Baptismos desse ano guardado no cartório da Igreja de S. Francisco. 

Os padrinhos foram António Palma dos Santos1, tio de António, cabeleireiro; e 

Fernanda Pintassilgo, cunhada da mãe, costureira.

1 Conhecido por António Palminha dos Santos.

É interessante verificarmos que António Clareza, a propósito do seu nascimento, 

homenageia o Dr. Bernardo Lopes2 para nos contar da assistência que este 

médico deu à sua mãe durante o seu nascimento, acompanhado de uma outra 

figura não menos importante, a parteira, neste caso, a Sra. Serafina. 

Bernardo Lopes iniciara funções como “médico do partido” ou “médico 

municipal” em 1910 e trabalhou até 1952, ano em que teve de parar devido ao 

limite de idade e porque já não reunia condições físicas para corresponder 

às exigências “de um concelho tão vasto e díspare”3. Correspondendo a esta 

preocupação chega a 27.05.1952 um despacho do Diário do Governo de 

23.05.1952 onde se regista a aposentação do médico municipal que contabilizou 

41 anos de serviço. Ficou a receber uma pensão de 8.064 escudos, dos quais 

competia ao Estado pagar 1.246$80 e, à Câmara, 6.817$204.

2 Nasceu em Faro em 5 de Março de 1882 e faleceu em Loulé em 30 de Julho de 1956. 
3 Arquivo Municipal de Loulé: CMLLE/B-A/001/0156, 1950-1952, ata de vereação nº6, 12.02.1952, 
fl.164v-165.
4 Arquivo Municipal de Loulé: CMLLE/B-A/001/0156, ata de vereação nº21, 27.05.1952, fls. 197v-199; 
CMLLE/13-A/001/0156, 1950-1952, Cx.041-Cp.01: ata nº6, 12.02.1952, fl. 156v.

O Dr. Bernardo Lopes, em foto oficial; s.d.; Fototeca do Museu 
Municipal de Loulé.
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Ainda sobre o episódio do nascimento do autor destas memórias, vale a pena 

uma palavra relativamente à “parteira Serafina”. Geralmente, o trabalho de parto 

era feito em casa, acompanhado por mulheres que conheciam os procedimentos. 

Acontecia porém, em muitos casos, que a parturiente desenvolvia um quadro de 

eclampsia durante ou após o parto, o que resultava quase certamente na morte. 

Em casos mais complicados, mãe e filho corriam sérios riscos de vida e, ou o 

médico chegava a tempo ou a mulher e a criança eram levadas urgentemente 

para o hospital, quantas vezes, já em estado hemorrágico lastimável. 

Felizmente para todos, a D. Serafina e o Dr. Bernardo Lopes fizeram um bom 

trabalho no dia 29 de Janeiro de 1948.

Não encontrámos documentos a certificar se a D. Serafina pertencia ao 

“facultativo municipal” mas sê-lo-ia, certamente, uma vez que acompanhava 

o trabalho do Dr. Bernardo Lopes. De facto, desde o início do século XX, o 

município compreendeu a necessidade de ter ao serviço da população alguém 

com conhecimento e responsabilidade na obstetrícia. Por isso, vamos encontrar 

a nomeação de D. Marcolina dos Anjos de Assis5 para “parteira do partido 

municipal”6. A senhora era residente em Lisboa mas decerto terá vindo residir 

para a vila louletana a fim de exercer a sua profissão7. Podemos pensar que 

haveria apenas uma parteira oficial para a vila, o que seria manifestamente 

insuficiente para um concelho tão vasto. Facto que também pode justificar o 

recurso a pessoas conhecedoras dos procedimentos para ajudar nos partos. 

Os documentos não nos elucidam sobre concursos para parteira dos restantes 

“partidos” do concelho, por exemplo, em Alte, Salir ou Quarteira.

5Arquivo Municipal de Loulé: CMLLE/D1-E01-P05-cx.037-cp.02, 1905-1912, ata de vereação nº144, de 
26.09.1909, fls.98-98v.
6Em 2 de Setembro de 1909.
7Isilda Maria Renda Martins. (2004). Loulé no século XX, Vol. II: “A Primeira República, 1910 a 1926”. 
Loulé: Câmara Municipal. P. 224.

“… o abuzo de irem algumas pessoas do sexo 

femenino às igrejas assim seculares como regulares 

e capellas sem a devida decência e com as cabeças 

descobertas ou como se fosse pela indecencia 

de se cobrirem com os veos demasiadamente 

transparentes e tãobem com desnudez de braços e 

peito reprovável e ate escandalosa…”8

8Pastoral a bem da decência com que devem entrar nas igrejas as pessoas do sexo feminino, por 
D. Francisco Gomes do Avelar, Arquivo da Paróquia de S. Clemente, PSCLLE/C/B/001/1675-1794, 
06.05.1811, fls. 47-47v.
9Temos o extraordinário exemplo do alfaiate Álvaro Clemente Luz que criou a marca de fatos 
masculinos Clément”, mundialmente conhecida.

SOBRE AS PROFISSÕES

Outro episódio das memórias de António Clareza prende-se com a profissão da 

sua mãe, a D. Micaela, “Modista de Chapéus de senhora”. Esta modista exerceu 

a sua profissão numa época em que as pessoas eram capazes de se identificar 

na escala social através do adereço que cada um usava na cabeça. Acrescia a 

identificação religiosa e política. Uma senhora nunca deveria sair de casa sem 

a cabeça coberta e muito menos ir à igreja “em cabelo”, exigência anterior ao 

século XIX, conforme podemos deduzir de uma pastoral do bispo D. Francisco 

Gomes do Avelar, na qual sublinha a necessidade de as senhoras cobrirem as 

cabeças, os braços e o peito:

Podemos pensar que haveria apenas 
uma parteira oficial para a vila, o que 

seria manifestamente insuficiente 
para um concelho tão vasto. 

As décadas de 20 a 70 do século passado terão sido de criatividade e produção 

ingeniosa no que respeitava aos chapéus. E quando, nas décadas de 30 e 40, 

atrizes como Marlene Dietrich, Audrey Hepburn ou Lauren Bacall preenchiam 

as telas dos cinemas ao som dos suspiros das audiências, os chapéus e boinas 

usados pelas estrelas serviram de inspiração às clientes da D. Micaela. E tudo 

terá culminado com o chapéu malandro da francesíssima Brigitte Bardot nos anos 

60, mais os seus bonés, seguindo-se a inglesa Twiggy com as boinas que lhe 

davam um aspeto andrógino. Nada de novo, pois, até à década de 70, em que a 

liberdade se manifestava no filme “Hair”, cabelos compridos ou curtos, crispados 

ou lisos, tinham de ser, acima de tudo, livres, como manifestação do espírito do 

movimento hippie já iniciado nos idos de 60. E tudo culmina com o Vaticano a 

reconhecer a liberdade capilar feminina através do Concílio Vaticano II em 1965, 

como diz António Clareza.

Temos pena que a família Real inglesa e as damas de Ascot não tenham 

conhecido as belíssimas mãos da D. Micaela. Talvez tivesse conseguido construir 

uma marca conhecida internacionalmente9.
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E para sermos simpáticos com o chapéu masculino: quem os fazia, em Loulé? 

Na década de quarenta, os tios de António, Casto Palminha dos Santos e 

António Palminha dos Santos, tinham uma oficina onde exerciam as profissões 

de chapeleiros de homem e tintureiros. A oficina foi encerrada após a morte de 

Casto, no ano de 1975. Apesar de menos imaginativos, os chapéus masculinos 

marcam tempos, personalidades, classes sociais, ideologias, maneiras de estar. 

Homenageemos os antigos profissionais louletanos através de uma breve 

incursão a alguns chapéus icónicos, como os de Charlot, de Eça de Queirós e, 

mais recentemente, voltando ao cinema e às séries televisivas, do silencioso e 

calculista personagem Heisenberg desempenhada por Bryan Cranston na série 

Breaking Bad. Basta vermos o chapéu para calcularmos o que se vai passar a 

seguir…

SOBRE OS ESPAÇOS, RUAS E LARGOS 
DESTAS MEMÓRIAS

Se o Largo de S. Francisco foi um espaço de delimitação dos passos de António 

Clareza quando terminava o percurso da R. das Lojas (5 de Outubro), o Largo 

Bernardo Lopes era o lugar de chegada e a porta de entrada que o encaminhava 

para a “sua rua”.  

Anteriormente designado por Largo Gil Vicente e ainda por “Praça de Fora” ou 

“Praça do Peixe”, esta foi destruída em Julho de 1928, quando se quis aumentar 

o Largo para harmonizá-lo urbanisticamente com a Praça da República e suas 

confinantes10. Na planta guardada no Centro de Documentação do Museu 

Municipal de Loulé podemos certificar que as duas principais transversais da Rua 

5 de Outubro eram, de Norte para Sul, a Travessa do Arco e a Rua do Chafariz.

10Atas de vereação de 11.05.1927. A planta existente no Museu Municipal, onde aparecem desenhados 
os arcos, é anterior a esta data.

Nesta planta podemos ver o Largo Gil Vicente, atual Largo Dr. Bernardo Lopes, e os espaços que 
foram destruídos para maior amplitude do largo, nomeadamente a chamada “Praça de Fora”, aqui 
também se vê a Rua 5 de Outubro, a Travessa do Arco e a Rua do Chafariz; espaços que fizeram parte 
da infância e juventude de António Clareza. In, Centro de Documentação do Museu Municipal de 
Loulé, FT099(3).

Sobre a Ermida de S. Sebastião, que António Clareza refere como tendo feito 

parte da sua juventude, podemos retirar uma descrição na “visitação” às igrejas do 

concelho de Loulé que pertenciam ao padroado da Ordem de Santiago, realizada 

em 151811. A visita teve início no dia 3 de janeiro e terminou no dia 8 do mesmo 

mês. Nesta data, o Mestre da Ordem era D. Jorge, filho bastardo de D. João II. Era 

comendador da Ordem, para o concelho de Loulé, Galim Perez Pantoja, que aqui 

viveu até 1534. 

A visita começou pela Igreja de S. Clemente, seguindo-se as Igrejas de S. Sebastião 

de Salir, Santa Maria de Querença, S. Sebastião de Boliqueime, Nª Senhora de Alte. 

De regresso à vila visitaram a Ermida de S. Domingos, S. Sebastião, Santa Ana e 

Santa Catarina. Sobre a Ermida de S. Sebastião dizem os visitadores: 

“Visitámos a dita irmida de Sam Sebastião a qual he 

de pedra e caall e tem huma capella cuberta de tellha 

vaam feita de nouo, e na dita capela estaa hum altar e 

sobre elle huma imagem de Sam Sebastiam de vullto, 

e no corpo da igreja estam dous altares nas ombreiras 

delle. E a capella estaa çarrada com suas grades e he 

ladrilhada toda de ladrilho e tem huuns alicerces de 

pedra e cal que tornam amballas portas pera alpemdres 

e as paredes da igreja de demtro sam pymtadas.”12

Para além de algumas alfaias eclesiásticas descritas, à exceção do curioso frontal 

de “pano da Índia”, tudo o resto seria muito simples. Acresce-se ainda que a 

ermida tinha sido erigida por iniciativa do “povoo desta vila (…) aa sua custa e 

despesa”13 e que, por isso, era “obrigado de a correger e repairar de todo o que 

ha mester.”14

Na ata de vereação de 9 de novembro de 149415 já encontramos a referência à 

Rua de S. Sebastião: “Codrilheiros da Rua de Sam Sabastiam Fernam d’Afonso 

ferador e serviram com este os que se seguem”16 – e com este homem 

trabalharam mais 17 quadrilheiros. Esta artéria ligava o Largo Gil Vicente à Ermida 

de S. Sebastião antes de existir a Igreja de S. Francisco. Na realidade, esta ter-

se-á desenvolvido a partir da pequena ermida. Até há poucos anos podíamos ver 

parte da ermida nas traseiras da igreja de S. Francisco. 

11Luísa Fernanda Guerreiro Martins; João Coelho Cabanita. (1995).“Visitação” das Igrejas do Concelho 
de Loulé Pertencentes à Ordem de Santiago – 1518. Faro: Delegação Regional da Cultura do 
Ministério da Cultura. P.46.
12Id., p.56.
13Id., p.57.
14Id., ibid.
15Manuel Pedro Serra (coord.). (2004). “Actas de Vereação de Loulé Século XV”, Suplemento da 
Revista Al’-Ulyã, nº 10. Loulé: Câmara Municipal. P.164-165.
16Trata-se da escolha dos cidadãos distribuídos pelas artérias da vila, que iriam servir de quadrilheiros 
por um ano. Os quadrilheiros e os vintaneiros vigiavam e prendiam malfeitores, ou seja, eram 
responsáveis pela segurança da vila, aldeias e outras povoações do concelho.  
Luís Miguel Duarte. (1992). “Portugal visto de Loulé, 1492-1497”, introdução à transcrição paleográfica 
das atas de vereação. In: Manuel Pedro Serra (coord.). (2004).“Actas de Vereação de Loulé Século XV”, 
Suplemento da Revista Al’-Ulyã, nº 10. Loulé: Câmara Municipal. P.26.  
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As ruas que fazem parte do contexto destas memórias de António Clareza são 

conhecidas de todos e constituíram até à década de 80 do século passado 

artérias vivas do pulsar quotidiano da cidade, apesar de a sua toponímia ter sido 

alterada ao longo dos tempos. A alteração mais significativa terá sido a que se 

registou no dia 12 de Outubro de 1910. Os antigos Largo de S. Francisco, R. das 

Lojas ou de S. Sebastião, R. da Praça, R. de Sto. António, R. do Espírito Santo ou 

das Freiras, R. dos Grilos e R. Ferreira de Almeida passaram a chamar-se: Praça 

da Liberdade, R. 5 de Outubro, Praça da República, R. Miguel Bombarda, R. Vice-

Almirante Cândido dos Reis, Av. Marçal Pacheco, R. António José de Almeida17.

17Raul Pinto. (1951). Roteiro de Loulé: Roteiro-guia; Histórico Turístico; Comercial e Industrial do concelho. 
Loulé: Câmara Municipal. P.18-19.
18Isilda Maria Renda Martins. (2001). Loulé no Século XX, Vol. I: “Da Decadência da monarquia à 
Implantação da República”. Loulé: Câmara Municipal e Edições Colibri. P. 109.

O Largo de S. Francisco, um dos espaços da vida de António Clareza, na 1ª República 
chamou-se Largo da Liberdade; 01.02.1914; Fototeca do Museu Municipal de Loulé.

O Largo de S. Francisco é para António Clareza o cenário onde podemos tentar 

recriar a imagem do padre Luís Celato. É curiosa a iniciativa do padre Luís Celato 

relativamente ao Teatro e às récitas na freguesia de S. Sebastião, hábito que não 

seria inovador mas que eventualmente, o padre Luís reavivou, uma vez que já 

desde o início do século XX ali aconteciam apresentações no teatro-barraca18. Aqui 

pressentimos a infância e a juventude do autor, onde as bases do cinema e das 

récitas teatrais ficaram marcadas indelevelmente na sua vida. E hoje temos prova 

disso, pelo trabalho que tem desenvolvido no Teatro Análise de Loulé (Casa da 

Cultura de Loulé). E será também, muito provável, a responsabilidade deste pároco 

na apetência de uma geração louletana pelos presépios gigantes, enriquecidos com 

paisagens de musgo e cortiça. 

No Largo de S. Francisco funcionava o grande armazém de comércio de fazendas 

nacionais e estrangeiras, e de venda de máquinas de costura, dinamizado pelo 

comerciante espanhol Manoel Rodrigues Correa. Possivelmente um lugar onde a 

mãe de Clareza terá comprado tecidos para fazer os seus chapéus.

No Largo de S. Francisco 
funcionava o grande armazém 

de comércio de fazendas nacionais 
e estrangeiras e de venda de 

máquinas de costura

Outra transversal que corre nas veias de António Clareza é a Rua Egas Moniz, 

que se chamou Rua do Chafariz até 16 de junho de 194819, enquanto o Largo 

D. Afonso III se chamou Largo do Chafariz até 19 de junho de 1935, quando 

a Câmara decidiu homenagear o rei da reconquista cristã20. Desse Largo do 

Chafariz, onde os animais eram deixados para descansar depois do percurso 

desde os campos em volta, seguia-se pela Rua da Barbacã para se desembocar 

no Largo Dr. Bernardo Lopes, para daí começar a subida pela Rua da Praça.

Segundo Fr. Joaquim de Sta. Rosa Viterbo, o termo barbacã21 deriva da 

denominação que se dava a um muro mais baixo que defendia o fosso que ficava 

entre o próprio muro e a muralha do castelo. Provavelmente deriva da expressão 

“barbas-caans”22, obras militares que reforçavam e defendiam os muros de uma 

praça militar23.

19Jorge Filipe Maria da Palma. (2009). Dicionário Toponímico da cidade de Loulé. Loulé: Câmara 
Municipal. P.237.
20Id., p.27.
21Fr. Joaquim de Santa Rosa Viterbo. (1742-1822). Elucidário das Palavras, Termos e Frases que em 
Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Vol. II, 780pp. Porto: Livraria 
Civilização Editora. P.20.
22O autor faz uma comparação entre este muro defensivo e sólido e as barbas já brancas de um 
homem mais velho, com personalidade vincada e fortalecida, para justificar a origem da palavra 
barbacã e barbas cans.
23Este termo reporta também a homem mais velho, sábio, seguro e de personalidade forte.
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24Jorge Filipe Maria da Palma. (2009). Dicionário Toponímico da cidade de Loulé. Loulé: Câmara 
Municipal. P.38.
25Em Loulé haveria cerca de sete oficinas no início do século XX.
26Isilda Maria Renda Martins. (2001). Loulé no Século XX. Vol. I: “Da Decadência da monarquia à 
Implantação da República”. Loulé: Câmara Municipal e Edições Colibri. P.100.
27Id., p.109.

A Rua dos Almadas é uma das transversais da Rua 5 de Outubro que constituiu 

outro dos espaços que moldaram a personalidade de António Clareza. Com início 

na Praça D. Afonso III e término na rua que consideramos a traqueia do respirar 

cultural do autor destas memórias, esta curiosa artéria também se chamou Rua 

do Arco do Chafariz, tendo mudado para o nome que tem hoje em Junho de 

194824.

O atual Largo D. Afonso III, antigo Largo do Chafariz, com o solar onde se intermediava os produtos vindos dos campos; Fototeca do 
Museu Municipal de Loulé.

No período entre 1903 a 1910 contabilizavam-se nas ruas da Praça, R. de 

S. Sebastião e R. de Portugal, cerca de 12 estabelecimentos de alfaiates e 

costureiras, para além de oficinas de curtumes25 que garantiam a matéria-prima 

para os artistas de sapataria e de chapéus26. Contributo significativo para a 

arte da chapelaria terá dado o comerciante José Féria Corrêa, espanhol de 

Vila Nueva de Castellejos, que negociava pelo de cabra que os costureiros e 

chapeleiros usavam para fazer colarinhos, gravatas e claro, chapéus, com lojas 

que funcionavam na Rua da Barbacã e na Rua de S. Sebastião27.

Quanto a barbeiros e cabeleireiros, nas primeiras décadas do século XX podiam 

contabilizar-se entre 6 a 12 profissionais. O pai de António, José Clareza, tinha a 

sua barbearia na Rua da Lojas, nº 78. Ali se tocava bandolim e se cantavam versos. 

Naquela barbearia, António Aleixo encontrou um lugar de partilha dos seus versos28.

Muitas são ainda as memórias relativas à Rua das Lojas (a Rua 5 de Outubro). 

Até aos anos 80, era difícil circular nela, tal era a sua estreiteza para comportar 

pessoas, viaturas, motociclos e ainda carroças de bestas. Os transeuntes ficavam 

encostados às paredes das casas para não serem atropelados. As reclamações 

seriam frequentes por causa da velocidade em tão peculiar via, ou ainda pela 

sujidade de lama ou de excrementos que ficavam salpicados nas calças, saias ou 

pernas dos peões. Tudo se juntava ali, como se o mundo decidisse circular naquela 

rua, especialmente ao sábado de manhã, em dia solarengo, após semana chuvosa. 

Para se ultrapassar estas situações de constrangimento viário face ao aumento 

demográfico da década de setenta, decidiu-se fechar a rua ao trânsito em 30 de 

Abril de 198029, com calcetamento e melhoramento do espaço comercial destinado 

a peões. Com maior ou menor dinâmica económica, o certo é que esta rua continua 

a chamar-se a “Rua das Lojas” para todos os louletanos. E poucos saberão o 

topónimo oficial desta artéria.

28Lígia Laginha. (2016). Revista Raízes - Loulé, Identidade e Cultura. Nº4. Loulé: Museu Municipal e 
Câmara Municipal. P.7-11.
29Jorge Filipe Maria da Palma. (2009). Dicionário Toponímico da cidade de Loulé. Loulé: Câmara 
Municipal. P.108.
30Pedro de Freitas. (1991). Quadros de Loulé Antigo, 3ª edição. Loulé: Câmara Municipal, p.82.
31Lígia Laginha. (2016). Revista Raízes - Loulé, Identidade e Cultura, nº4. Loulé: Câmara Municipal, p.7-11.

Pedro de Freitas também nos fala da Rua das Lojas30, apodando-a de “empório 

do comércio louletano” e acrescentando que em tempo das festas dos Santos 

Populares ali se colocavam mastros com “charolas” apetrechadas com santinhos 

feitos de massa de bolos, alecrim e rosmaninho. Os jovens corriam pelas ruas e a 

festa estendia-se até ao Largo de S. Francisco.

Juntamente com o Largo de S. Francisco, a Rua 5 de Outubro terá ficado para 

sempre marcada na personalidade de António Clareza. Falta-nos, no entanto, falar 

da sede do Atlético Desportos Clube. Neste espaço de cultura e arrojo criativo, se 

fundou, em 1964, a “banda yé-yé”, da qual António fazia parte, intitulada Caveiras 

Negras31. Ali se juntavam jovens homens e mulheres que pensavam mais à frente do 

que o modelo da época. Dali saíram as raízes do que veio a ser a Casa da Cultura, 

espaço que também é de António Clareza.

TUDO SE JUNTAVA ALI, COMO SE O MUNDO DECIDISSE CIRCULAR 

NAQUELA RUA, ESPECIALMENTE AO SÁBADO DE MANHÃ, EM DIA 

SOLARENGO, APÓS SEMANA CHUVOSA.
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Páginas da janela
do ontem
POR ANTÓNIO CLAREZA

Não fosse o saber e a abnegação do médico Dr. Bernardo Lopes, o autor desta 

humilde descrição não a estaria aqui a fazer. Pelo que me foi contado, a minha 

mãe teria na altura do meu nascimento cerca de 40 anos, idade que, sobretudo 

em finais da década de 40, tornava mais difícil qualquer parto. Na altura, nasciam 

muitos bébés, mas é verdade que também morriam em grande número, para 

além das muitas mães que faleciam durante o trabalho de parto ou no pós-parto, 

derivado muitas vezes a hemorragias graves.

O parto da minha mãe mostrava-se de grande dificuldade para uma parteira 

apenas, como acontecia com a maioria deles. As parteiras eram mulheres leigas 

e não tinham conhecimentos para atuar em casos muito graves. Por isso, foi 

chamado o Dr. Bernardo Lopes que confessou a pessoas amigas, enquanto 

se dirigia para a casa dos meus pais, que iria fazer um parto do qual não tinha 

grande esperança de salvação, tanto da mãe como da criança. O melhor que 

poderia acontecer seria salvar-se apenas a mãe ou o filho. O que é certo é que 

entre o medo, as orações e o excelente trabalho do Dr. Bernardo Lopes e da sua 

ajudante, a parteira Serafina, mãe e filho salvaram-se.

Foto de casamento de José de Sousa Clareza 
e Micaela Rosa Palma em 29 de Outubro de 

1934 no Estúdio Guerreiro Padre. 
Foto Guerreiro Padre
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A MODA DO CHAPÉU
Desde criança que me habituei a um corrupio de senhoras a entrar e a sair de 

minha casa para alugar ou comprar chapéus. Tal se deve ao facto da minha mãe, 

Micaela Palma, ter escolhido desde jovem a profissão de “Modista de Chapéus 

de senhora”. Penso que haveria apenas outra pessoa com a mesma profissão na 

nossa vila de então. Houve uma altura em que o seu trabalho atingiu o auge na 

sua vida de modista, pois era certo que de todo o Algarve acorriam clientes, ou 

por amor à moda do chapéu ou porque estavam convidadas para casamentos e 

nas igrejas era obrigatório a cabeça coberta. Daí também o grande número de 

alugueres de chapéus para o dia da cerimónia e não apenas pela moda.

Muitas vezes ouvi contar as peripécias do início da sua profissão, já que os 

tempos eram de grandes dificuldades. Tinha sido uma sua madrinha, com um 

certo jeito para essa arte, que lhe incutira o gosto pela mesma.  E o primeiro 

chapéu que confecionou fora feito a partir de uma batina e de um solidéu de um 

familiar padre que teria pregado nas Áfricas.

47

O Concílio Vaticano II, onde fora decidido que as mulheres podiam entrar nos 

templos de cabeça descoberta, levou a uma quebra brusca no uso de chapéu, 

em especial nos casamentos e batizados. Aos poucos, a muito admirada 

«modista» louletana, viu a sua profissão reduzir-se a quase nada.   

Oficina de Chapeleiros e 
Tintureiros “Irmãos Castinhos” 
António Palma Santos e Casto 

Palma Santos (Década de trinta) 
à esquerda um cliente que 

aguardava atendimento.

À porta da Barbearia Clareza 
(R. 5 de Outubro ) 1955.
Da esquerda para a direita, 
Daniel Farrajota, João Maria 
M. da Silva, José de Sousa 
Clareza, Nico Azevedo e a 
criança António Clareza.
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O PADRE LUÍS CELATO,  “OS LEÕES” 
E AS RÉCITAS DE S. FRANCISCO
Descendo a Rua das Lojas entramos no Largo de S. Francisco e encontramos de 

fronte a bela Igreja dedicada ao muito devotado santo. Em toda a minha meninice 

e parte da juventude frequentei, com muitos outros miúdos da freguesia, aquele 

espaço e dele tenho algumas gratas recordações. Num dia de um mês que não 

recordo, no ano de 1957, chegou à paróquia um padre de origem italiana e que 

ali foi colocado em substituição de um outro que tinha atingido o limite de idade. 

Chamava-se Luís Celato, natural de Collato – Itália, e do qual imediatamente 

nos apercebemos que era alguém diferente do habitual. Trazia uma vontade 

enorme de fazer coisas novas, sendo notável para todos nós a sua força criativa e 

imaginativa.

Para conseguir chamar a si e atrair à sua igreja muita da juventude que «andava 

afastada» começou por criar um Clube, “Os Leões”, com sede na Rua Gil Vicente, 

frente ao Campanário da Igreja. Ali, com um projetor de cinema que trouxera 

consigo da sua Itália distante, passou a haver, com alguma regularidade, projeção 

de filmes que faziam o encanto sobretudo do público mais jovem, algum que 

até então nunca tivera acesso a sessões de cinema. A par do cinema, formou-se 

uma equipa de Futebol e outra de Ciclismo com jovens que denotavam alguma 

arte para estas modalidades. Também pelo Carnaval, “Os Leões” lá estavam, 

representados no corso  com um carro alegórico idealizado pelo bom padre Luís 

e que não destoava em nada dos restantes carros de outras associações ou 

freguesias. Numa sala contígua à sacristia constituiu-se uma pequena biblioteca 

com livros de índole religiosa e outros. Nessa mesma sala passaram a ter lugar 

récitas teatrais com grande sucesso na época, nas quais colaboravam algumas 

paroquianas que de casa traziam colchas, cortinados e outros materiais que 

ajudavam a compor a cena teatral. Não posso deixar aqui de referir uma delas, 

pelo seu trabalho incansável ao longo de muitos anos na paróquia, e que era 

conhecida pela «menina» Rosinha, apesar de já ser sexagenária.

Contudo, estava reservada para o Natal uma das surpresas maiores da criatividade 

do Padre Luís: um presépio de grandes dimensões para a época, do qual faziam parte 

belas figuras, possivelmente do tipo das dos presépios Napolitanos, sendo que algumas 

delas se movimentavam, além de que as casas de Jerusalém se iluminavam. Aos olhos 

de quem visitava tal presépio na paróquia de S. Sebastião tudo aquilo era realmente 

maravilhoso em comparação com outros de menor dimensão e naturalmente sem o 

aparato e a grandiosidade deste. 

Mas em determinado momento da estadia do padre italiano, cujo trabalho engrandeceu 

a paróquia e naturalmente a própria vila, eis que alguém mal-intencionado resolve 

participar criminalmente contra ele. Portugal, assolado pela fome e subnutrição, estava 

a receber apoio alimentar vindo da América, coordenado pela Cáritas. Esta assegurava 

os transportes ferroviários até às capitais de distrito ou dioceses e daí deveriam ser 

levantados os bens e transportados para as paróquias, sendo que estas suportariam 

os custos desses transportes. Neste contexto, o padre Celato foi acusado de venda 

ilegítima de bens doados. Apesar de absolvido pelo Tribunal de Loulé, o nosso 

benfeitor Padre Luís Celato, não quis mais ficar por cá e partiu para Lisboa, já doente e 

entristecido, acabando por falecer na sua residência, na Igreja do Loreto, em 7 de maio 

de 1968, com 48 anos de idade.

O homem que um dia chegou a Loulé carregado de sonhos (muitos deles concretizados), 

de boa vontade e de amor ao próximo, terminava assim ingloriamente uma parte da sua 

vida dedicada à paróquia e não só.

Loulé deve-lhe ainda uma homenagem, quem sabe se até o nome numa rua da 

freguesia.

NUM DIA DE UM MÊS QUE NÃO RECORDO, NO ANO DE 1957, 

CHEGOU À PARÓQUIA UM PADRE DE ORIGEM ITALIANA E QUE ALI FOI 

COLOCADO EM SUBSTITUIÇÃO DE UM OUTRO QUE TINHA ATINGIDO 

O LIMITE DE IDADE. CHAMAVA-SE LUÍS CELATO,

NATURAL DE COLLATO – ITÁLIA
Mas em determinado momento da estadia 

do padre italiano, cujo trabalho engrandeceu 
a paróquia e naturalmente a própria vila, 
eis que alguém mal-intencionado resolve 

participar criminalmente contra ele. 
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Padre Luís Celato que 
dinamizou a paróquia 
de S. Sebastião durante
quase uma década 
desde 1957

Uma das Récitas organizadas regularmente na 
Paróquia de S. Sebastião pelo Padre Luís Celato e 

pela Rosinha Cabrita. Fotografia Foto Arte.
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A RUA DAS LOJAS... NOSSO CHIADO...
A Rua 5 de Outubro, mais conhecida por Rua das Lojas, teve os seus tempos 

áureos durante décadas até à chegada do «Pronto a Vestir», verdadeira revolução 

no mundo da vestimenta, tanto de mulher como de homem.  Costureiras e 

alfaiates não tinham mãos a medir durante o ano, sobretudo na altura de festas 

como Natal, Carnaval e Páscoa. Pela festa grande da Mãe Soberana, ricos e 

pobres faziam os possíveis e impossíveis por estrearem uma fatiota à moda 

daquele tempo. Os homens de corte de cabelo tipo militar e com brilhantina e 

fatos de cor sóbria. Elas de saias muito rodadas, coloridas de estampas abstratas 

ou flores. Contudo, o tal «pronto a vestir» passaria a ser um tormento para 

alfaiates e modistas, já que começaram a perder muita da clientela que até então 

lhes ocupava os dias e muitas noites de serões, principalmente em véspera de 

dias festivos.

A Rua das Lojas, tal como a Praça da República e outras limítrofes, levavam a que 

Loulé, durante essas décadas, fosse considerada a melhor praça comercial do 

Algarve, tal o número de lojas, oficinas e armazéns existentes.

Mas para lá destas profissões, eram muitas as lojas de fazendas onde se 

adquiriam os tecidos para os vestidos de senhora ou para calças e casacos de 

homem. Eram famosas as lojas dos Srs. Ângelo, Cachola, Zé Maria, Ferreira,  Zé 

do Rosal, Cortes, e tantos outros.

Pela festa grande da Mãe Soberana, 
ricos e pobres faziam os possíveis 
e impossíveis por estrearem 
uma fatiota à moda daquele tempo. 
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Rua 5 de Outubro (Rua das Lojas) na década de sessenta.

Comerciantes na 
Rua 5 de Outubro.
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Para além deste tipo de comércio existiam ainda as sapatarias (ou não fosse 

Loulé a capital da arte de bem fazer sapatos no Algarve), as barbearias, essas 

um pouco espalhadas por toda a vila, o cabeleireiro de senhoras (Salão Ideal), as 

relojoarias e ourivesarias e as mercearias, sendo uma das maiores da freguesia 

a do Sr. Caetano Leal, em plena Rua das Lojas. Também nesta rua existiam duas 

drogarias, uma delas a do Sr. Abelheira, antigo combatente da 1ª Guerra Mundial 

e do qual se ouviam por vezes contar algumas das peripécias por que passou 

nesse terrível conflito armado, sobretudo para os portugueses que não estavam 

preparados para a guerra nas trincheiras. Uma das pensões mais conhecidas do 

burgo situava-se nesta rua e era conhecida como Pensão “Sisenando”, gerida 

pelos altenses D. Conceição, mulher do Sr. Sisenando, e posteriormente pela D. 

Maria Pedro. Ali residiu durante muitos anos o igualmente altense Sr. Amadeu, 

pessoa muito querida em Loulé pela sua simpatia e por ser proprietário de uma 

conceituada mercearia louletana situada no rés do chão do edifício da Câmara 

Municipal, onde mais tarde seria a Biblioteca Municipal.

Muito poderia ser dito ainda sobre a Rua das Lojas, comércio, moradores, 

lojistas e até mesmo o público que por ali se passeava ou fazia as suas compras, 

mas seria assunto talvez para várias páginas desta Revista. Entretanto, com o 

desaparecimento da maioria dessas pessoas, muito se perdeu da história desta 

rua louletana. 

Primeira fotografia do Conjunto louletano de música yé-yé Caveiras Negras (1985).
Fotografia Foto Arte.

Foto obtida junto do Arco 
da Rua dos Almadas (1966?) de 
um grupo de jovens moradores 
do Largo do Chafariz e que 
hoje ainda se reúnem num 
encontro anual de são convívio.
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Atravessando a Rua Egas Moniz ou a Rua dos Almadas, ambas travessas da 5 

de Outubro, entrávamos no grande Largo. Hoje Largo D. Afonso III, mas para nós 

sempre o Largo do Chafariz, o lugar de todas as brincadeiras, aquele, onde muita 

da miudagem ali residente passava, sobretudo no verão, quer de dia ou mesmo 

de noite, horas e horas de brincadeira à moda do tempo de então. E na realidade, 

talvez pela nossa pequenez, o largo nos parecesse uma imensa extensão, já que 

apenas tinha ao centro o chafariz, onde os animais, vindos dos mais recônditos 

lugares do concelho, sobretudo ao sábado, ali matavam a sede e descansavam 

da caminhada.

Ali ainda conheci o pátio a que chamavam das cantigas, pois em manhãs 

solarengas, quer de inverno ou verão, se ouviam, às portas das pequenas 

habitações que albergavam várias famílias, cantares antigos ou mesmo dos que 

estavam em moda nas rádios. No mesmo pátio residiu uma família de nome 

Georgete que se dedicava à feitura de «pirrolitos», doces feitos de mel e açúcar 

com forma de sombrinha e que eram sorteados através de uma roda metálica 

que girava consoante o impulso dado com uma das mãos pelo comprador.

AS PONTES QUE NOS LIGAVAM AO 
GRANDE LARGO
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Antes de terminarmos, não poderia ficar esquecida a sociedade recreativa 

“Sporting Clube Atlético” que durante décadas animou a sociedade louletana 

com os seus famosos bailes, muitos deles animados pela orquestra louletana 

“Black Rose”, conhecida em toda a província. Nesta associação decorriam 

também sessões de cinema, palestras, desporto e, na sua fase final, teatro e 

outras atividades culturais. Ali se estreou o 1º Conjunto yé-yé da nossa terra e um 

dos primeiros do Algarve, «nascido» na Barbearia Clareza da mesma rua, com 

o título “Caveiras Negras”, decorria o ano de 1964. O Conjunto terminou com 

a chegada do serviço militar para os elementos do mesmo já em plena Guerra 

Colonial.

NÃO PODERIA FICAR ESQUECIDA A SOCIEDADE RECREATIVA 

“SPORTING CLUBE ATLÉTICO” QUE DURANTE DÉCADAS ANIMOU A 

SOCIEDADE LOULETANA COM OS SEUS FAMOSOS BAILES, MUITOS 

DELES ANIMADOS PELA ORQUESTRA LOULETANA “BLACK ROSE”

O conjunto terminou com a 
chegada do serviço militar para 
os elementos do mesmo já em 

plena Guerra Colonial.
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Rua 5 de Outubro 
(Rua das Lojas) 

na década de sessenta.

Largo do Chafariz.
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Nas manhãs de sábado, logo a partir das cinco horas, começavam-se a ouvir 

passar as carroças que vinham à vila abastecer-se para a semana ou mesmo 

para o mês. As estalagens em todas as redondezas do largo mal chegavam para 

arrumar tantos animais vindos das várias freguesias. Burros, éguas, machos, 

mulas, cavalos eram o transporte das gentes do campo para chegar à vila, apesar 

de haver algumas carreiras de camionetas para alguns desses lugares.

Lembrando um pouco a população que ali residia ou tinha porta de comércio 

aberta surgem como num filme, a Torrefação do Sr. Leal, pequena fábrica de 

café, a chapelaria e tinturaria dos Irmãos Castinhos, o Alfaiate Marçal, o Francisco 

ferrador, os albardeiros Tio Figueiras e Mestre Zé, verdadeiros artistas na arte 

de fazer albardas, a Barbearia do Senhor Aníbal, a mercearia do Sr. «Joanico 

pequenino», onde pelo Natal e Páscoa nos deslumbrávamos na pequena montra, 

com os olhos arregalados e água na boca, a observar de tão perto os pequeninos 

chocolates ou amêndoas que, apesar de custo pequeno, não chegavam à 

boca de todos, e a funerária, gerida por um chamado Pisco que por vezes nos 

assustava já que, depois duns copitos a bordo, dormia no primeiro caixão que ali 

estivesse à mão.

Algumas figuras «típicas» da vila de então deambulavam por esta zona, assim 

como pela Rua das Lojas. Lembro-me de algumas delas pelos seus nomes, alguns 

bem estranhos como o Chico Aranha, a Maria Apaga Luz, Galholha,  Carminha 

das Muletas, Menina das Trancinhas, uma quase septuagenária que fazia recados 

usando, como se de criança se tratasse, as suas duas trancinhas com lacinhos 

nas extremidades, e muitos outros cuja memória se apagou com o decorrer dos 

anos. Também nessa altura, uma fila enorme de pedintes colocava-se em lugares 

estratégicos para pedir a esmola do dia. Normalmente esses locais eram as portas 

das igrejas à saída das missas, o portão de entrada do cemitério em dia de funerais 

e de Finados, fazendo ainda alguns deles a sua ronda pelas lojas da 5 de Outubro, 

Praça da República e portão do Mercado Municipal. Também ali por perto existiram 

um consultório de dentista e dos médicos, o Dr. Reays Pinto e mais tarde também o 

Dr. Pulido Garcia.

Do Largo D. Afonso III ainda hoje se reúne anualmente um grupo de antigos 

residentes, “Os Chafaricos”, para conviver e recordar os tempos de meninice e 

juventude naquela zona da vila de Loulé.

(...) a mercearia do Sr. «Joanico pequenino», onde pelo 
Natal e Páscoa nos deslumbrávamos na pequena montra, 

com os olhos arregalados e água na boca (...)
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Postal do Largo do Chafariz, início do séc. XX.

Do Largo D. Afonso III ainda hoje se reúne 
anualmente um grupo de antigos residentes, 
“Os Chafaricos”, para conviver e recordar os 
tempos de meninice e juventude naquela zona 
da vila de Loulé
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OS NOSSOS ESPAÇOS DE MEMÓRIA

Centro Social 
e Cultural 

Parragilense
AURÉLIA FERNANDES
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O Centro Social e Cultural Parragilense, ex Sociedade Recreativa Parragilense, 

fundada em 09 de março de 1938, por um grupo de residentes locais (homens), 

comemorou, no presente ano, 2020, o seu 82º aniversário. A sua história 

confunde-se com a história local.

É a mais antiga instituição, desta natureza, do concelho de Loulé e uma das mais 

antigas da região algarvia, mantendo uma ação contínua em prol da cultura, 

do recreio e do desporto, ao longo das oito décadas da sua existência de vida. 

Através das diversas atividades que desenvolve, o Centro Social e Cultural 

Parragilense tem promovido e divulgado a cultura local e regional, produtos 

locais e riquezas naturais, bem como, especificidades sociológicas e etnográficas 

da comunidade local.

Os últimos anos da década de 90 do século XX (a partir de 1998) marcam uma 

assinalável viragem na vida da coletividade. Através de uma profunda alteração 

estatuária adquire o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) que lhe confere, também, o estatuto de pessoa coletiva de utilidade 

pública. Data de então a mudança da designação para Centro Social e Cultural 

Parragilense.

Para além dos emblemáticos bailes temáticos e Festas de Verão, a coletividade 

orgulha-se do leque diversificado de atividades que, ao longo da existência, tem 

vindo a desenvolver: 

ENCONTROS: Encontros Internacionais de Comunidades, que contou com 

a colaboração de estrangeiros, residentes locais, de cerca de duas dezenas 

de nacionalidades diferentes; Encontros de Poesia; Encontros de Grupos de 

Cantares de Janeiras; Encontros de Grupos de Cantares de Música Tradicional 

Portuguesa;

FESTIVAIS: Festival Etnográfico e de Música Tradicional; Festival de Atividades 

Desportivas e Expressão Corporal; Festival de Acordeão; Festival de Talentos; 

DESFILES DE MODA; 

EXPOSIÇÕES (com destaque para as exposições etnográficas e de artes e 

trabalhos produzidos na e pela comunidade local);

CONCERTOS E OUTROS ESPETÁCULOS MUSICAIS (com destaque para um 

concerto de violino, guitarra e acordeão, sob a direção de Nelson Conceição e 

concertos com diversos artistas portugueses, de reconhecimento nacional no 

mundo da música); 

GRANDE NOITE DO FADO ( já vai na 23.ª edição)

TEATRO (com a colaboração de diversos grupos de teatro locais e regionais, por 

exemplo, T.A.L., ao LUAR Teatro; Satori, …)

Através das diversas atividades 
que desenvolve, o Centro Social 

e Cultural Parragilense tem 
promovido e divulgado a cultura 
local e regional, produtos locais 
e riquezas naturais, bem como, 
especificidades sociológicas e 

etnográficas da comunidade local.

Baile do Centro Social e Cultural Parragilense (1974).
Fotografia Foto Arte.
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AÇÕES INFORMATIVAS/DEBATES SOBRE TEMÁTICAS DE INTERESSE 
PARA OS DIVERSOS PÚBLICOS; 

WORKSHOPS E CURSOS DE FORMAÇÃO; 

ENTRETENIMENTO (com destaque para os espetáculos de stand up comedy com 

Jorge Serafim);

ATIVIDADES DESPORTIVAS (ginástica para séniores, marchas passeio, …; 

VISITAS CULTURAIS/PASSEIOS CONVÍVIO; 

COMEMORAÇÃO DE EFEMÉRIDES (em particular, aniversário da associação, 25 

de abril, 1 de maio, Páscoa, Natal).

A intensa e diversificada ação que esta coletividade tem vindo a desenvolver, e 

pretende continuar e melhorar, não se compadece com as instalações atuais do 

edifício sede, quer em termos de espaço, quer em termos de segurança. 

Acalentamos o sonho, e tudo faremos para que se torne realidade, de adquirir 

sede própria com condições que permitam responder aos interesses e 

necessidades dos associados, bem como aos anseios da população local, isto 

é, um espaço com condições para a implementação de projetos de cariz social, 

cultural e educacional, onde seja possível a criação de espaços de convívio que 

privilegie a interação geracional, bem como projetos específicos para o público 

infanto juvenil e sénior.

Acalentamos
o sonho, e tudo

faremos para que 
se torne realidade, 

de adquirir sede própria 
com condições que 

permitam responder aos 
interesses e necessidades 

dos associados
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Baile do Centro Social e Cultural Parragilense (1974).
Fotografia Foto Arte.
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AS NOSSAS COLEÇÕES

Espólio 
Marieta Pinto 

HELGA SERÔDIO, SORAIA MARTINS
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Os objetos museológicos são a materialidade que chegou até nós dos que aqui 

viveram, trabalharam e amaram antes de nós. O museu tem o poder de empoderar 

um objeto, dando-lhe voz para que se revele a sua identidade, o seu significado, 

o seu lugar na história e na cultura de uma comunidade. A incorporação de um 

objeto no acervo de um museu é o ponto inicial desta profícua simbiose – é a 

partir desse momento que o objeto passa a denominar-se bem museológico e 

passa a ser pertença da comunidade. Das mais diversas formas de incorporação 

de um objeto, a doação é uma delas e implica um gesto de enorme generosidade 

por parte da pessoa que doa: o ato de doar algo de grande estima pessoal e valor 

familiar é um gesto altruísta e neste gesto o museu reconhece, em si, o grande 

privilégio e honra em ser o recetor e o fiel guardião de um pedaço da história da 

sua comunidade. 

Esta nova rúbrica da Revista Raízes pretende, num ato de profunda gratidão, 

valorizar o nobre gesto dos nossos doadores, dando-os a conhecer ao público, 

assim como as coleções doadas.

Em 1985 foram feitas avultadas doações, quando o Museu dava os seus primeiros 

passos: o Grupo de Amigos do Museu de Loulé, formado a partir da Comissão 

Municipal de Defesa do Património, enceta, entre 1983 e 1985, uma campanha de 

angariação de objetos junto da comunidade. Esta campanha revelou-se bastante 

profícua, dado que nessa altura já se tinha conseguido reunir um considerável 

numero de doações possibilitando delinear-se as linhas orientadoras para a 

criação do Museu.

Entre estas  incorporações consta a doação Marieta Pinto. Marieta da Costa 

Guerreiro Mendes Pinto (1919-2016), figura ilustre da nossa cidade, num gesto 

de benemerência e de amor à sua terra, doou em diversas ocasiões ao então 

Arquivo Histórico e Museu de Loulé, peças de loiça de cozinha tradicional 

algarvia, que compõem o acervo etnográfico do nosso museu, documentação 

diversa e também uma importante coleção de fotografias que muito têm servido 

para o conhecimento e interpretação da história local. 

O espólio etnográfico doado por Marieta Pinto encontra-se em exposição no Polo 

Museológico da Cozinha Tradicional, na Alcaidaria do Castelo. Este, que abriu 

as suas portas em 1991, convida o visitante a viajar no tempo, transportando-o 

para uma cozinha rural algarvia de meados do século XX. Aqui, quem entra 

fica rodeado por inúmeros utensílios e mobiliário que já não se encontra numa 

cozinha moderna, como os escaparates e armários cheios de loiça de Sacavém, 

mesas com o tabuleiro cheio de pão saído do forno e a panela com a refeição ao 

fogo. 

Num total de 51 objetos doados, encontram-se estes: um avental e uma touca, 

vestuário típico para as lides da casa; alguidares para tender a massa para o 

pão;  algumas bilhas, botijas ou cantarinhas para armazenar a água ou o vinho; 

frigideiras e panelas para a confeção dos alimentos; o tabuleiro para o pão, várias 

colheres de pau, e outros objetos como talheres, tigelas, peneiras, uma tábua, 

funil, uma lancheira de empreita e cestos. 
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Coleção Etnográfica do Espólio Marieta Pinto no Polo Museológico da Cozinha Tradicional do Museu Municipal de Loulé. Álbum da Coleção Fotográfica do Espólio Marieta Pinto.



68 6968

Para além do espólio etnológico, Marieta Pinto contribuiu também em muito para o enriquecimento dos 

fundos documentais do museu. A coleção fotográfica doada por Marieta Pinto compõe-se de 34 fotografias 

avulsas e de um álbum fotográfico contendo 96 fotografias. Entre estas, destacamos aqui algumas pela 

importância  que têm para o conhecimento de momentos históricos determinantes ou por se tratarem de 

exemplares únicos que refletem a vida social e cultural dos louletanos, nomeadamente: os Fundadores do 

Grupo de Teatro Louletano (1920), os Marinheiros Revoltosos do “Adamastor” e Tenente Cabeçadas (1910), 

o Carnaval de Loulé (1906) e Marieta Pinto, jovem, entre a comunidade de freiras espanholas instaladas 

no Convento do Espírito Santo por ocasião da Guerra Civil Espanhola. Relativamente ao álbum fotográfico, 

este foi oferecido como forma de homenagem ao então presidente da Câmara Municipal, José da Costa 

Guerreiro, seu tio, aquando da sua despedida do funcionalismo público. Na sua primeira página lê-se uma 

dedicatória: “Recordação consoladora do dever cumprido e homenagem de gratidão e saudade a todos 

aqueles que, colaborando devotada e desinteressadamente, ajudaram a erguer uma obra material e moral 

que muito engrandeceu e prestigiou a vila e concelho de Loulé. 1935-45 1952-55”. Este álbum compõe-se de 

uma extraordinária coleção de fotografias que documentam alguns dos momentos mais marcantes dos dois 

mandatos de José da Costa Guerreiro, no cargo de Presidente da Câmara Municipal. Entre estas constam 

registos fotográficos da visita do Batalhão dos Sapadores dos Caminhos de Ferro a Loulé (1938), do Pavilhão 

do Concelho de Loulé na Feira do Artesanato em Faro, por ocasião da Exposição do Mundo Português (1940), 

da tempestade de granizo em Loulé (1933), da inauguração da Escola Técnica de Loulé (1957), do almoço 

da festa do Concurso da Aldeia mais Portuguesa em Alte (1938), da inauguração do edifício da Caixa Geral 

de Depósitos (1952), da inauguração do Bairro dos Pobres (1952). Muitas das fotografias de paisagens que 

integram esta coleção dão-nos ainda a conhecer aspetos do concelho e da vila de Loulé na primeira metade 

do século XX.  

Ainda respeitante ao fundo documental, o Museu 

recebeu documentos, merecendo aqui destaque o 

Guia Turístico do Algarve (1940), O Guia do Concelho 

de Loulé (1951) e o programa de uma récita de 

beneficência no Cine-Teatro Louletano (1936) onde 

contracenam alguma individualidades louletanas 

entre elas Marieta Pinto ao piano. 

A coleção fotográfica 
doada por Marieta 

Pinto mostra-nos 
momentos históricos 

determinantes da vida 
social louletana e são 
exemplares únicos da 

nossa História.

PERSONALIDADES COMO MARIETA PINTO PROPORCIONARAM 

A PARTIR DAS SUAS DOAÇÕES A SALVAGUARDA E PRESERVAÇÃO 

DE OBJETOS E DOCUMENTOS ÚNICOS

Tempestade de granizo em Loulé, 1933.Festa da Mãe Soberana, 1955.

Personalidades como Marieta Pinto proporcionaram a 

partir das suas doações a salvaguarda e preservação 

de objetos e documentos únicos, que contribuem 

para construir a História local. A salvaguarda, 

valorização, estudo e divulgação de cada um 

destes bens museológicos é para nós uma missão 

diária que agarramos com muito orgulho, uma 

vez que possibilita às gerações atuais e futuras o 

conhecimento da sua própria identidade.  

Atual Largo Gago Coutinho, antigo Largo dos Inocentes.

Programa de Récita de Beneficiência, 1936.
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HOMENAGEM

Joaquim Romero 
Magalhães

LUÍSA ROMERO MAGALHÃES

7170
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Este texto foi lido pela esposa de Joaquim Romero Magalhães 
na homenagem póstuma que lhe foi prestada, por ocasião da 
apresentação da Revista Al-’Ulyà nº21, em 21/11/2019, no Arquivo 
Municipal de Loulé.

“

Loulé, dia 21/11/2019 – 10:00h

Homenagem a Joaquim Romero Magalhães. 

Joaquim Antero Romero Magalhães nasceu em Loulé, no dia 18 de abril de 1942, 

precisamente 100 anos depois de Antero de Quental. Daí, Antero no seu nome.

Muita alegria deu à família, quando em janeiro de 1943, começou a andar com 9 

meses.

Quando criança passava as férias em casa dos avós maternos, tendo por isso 

muitas memórias de Loulé. Ia para a Câmara brincar e ficava encantado com 

os objetos a que lá tinha acesso. O seu avô, Santiago Romero e a sua tia Maria 

Hezette eram funcionários da Câmara.

Adorava a prima Isete, residente em Loulé com quem mantinha longas conversas 

pelo telefone. Suponho que muitas incidiam sobre coisas de Loulé.

A prima servia-lhe também de consultora técnica: logo que recebia as suas 

análises clínicas, era consultada. A sua opinião era considerada indispensável, 

dado o seu trabalho e saber.

Adorava o convívio e as refeições em casa dos primos, Isete e João Paulo Aleixo. 

Tantas refeições, onde eram muito apreciadas as papas de milho com amêijoas, 

entre outros pitéus, não faltando os doces algarvios, ou de tradição familiar.
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Era um intelectual de vasta cultura, que procurava viver com dignidade e 

grandeza moral, sem cedências nos pontos fundamentais. Havia pontos de honra.

A vida não foi longa, como merecia e nós desejávamos. Diz-se que só morre 

quem não é lembrado, Joaquim Romero Magalhães está sempre a ser lembrado.

Temos orgulho e admiração pelo Homem que foi, e foi muita coisa. Tem havido 

um longo olhar sobre a sua vida.

Ao que fez por Loulé e o que demais fez, serão as pessoas competentes a 

comunicá-lo.

Muito sensibilizados, a família agradece a homenagem e o reconhecimento 

prestados.

Agradecemos também, muito comovidos, a proposta da Câmara Municipal de dar 

o nome de Joaquim Romero Magalhães ao Arquivo Municipal de Loulé.

Luísa e família

21/11/2019”
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