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Editorial

O CARNAVAL DE LOULÉ NOS QUADROS DE LOULÉ ANTIGO DE PEDRO DE FREITAS

Sendo uma obra sobre Loulé, os Quadros de Loulé Antigo 
não podiam deixar de possuir algumas páginas dedicadas 
a um dos ex-libris louletanos: o Carnaval. Neste sentido, 
num capítulo intitulado “Origem da Misericórdia e a 
História do Carnaval Civilizado em Loulé”, Pedro de 
Freitas começa por escrever: “Ao louletano três são as 
suas maiores devoções: - A Nossa Senhora da Piedade, 
Hospital e Carnaval”. O autor traça então uma breve 
história do aparecimento das Misericórdias em Portugal, 
bem como da sua presença e desenvolvimento em Loulé, 
até à existência propriamente dita da Misericórdia e 
Hospital da Nossa Senhora dos Pobres. Tal como o 
próprio título do capítulo indica, Pedro de Freitas 
pretende não só enfatizar a vertente solidária do Carnaval 
de Loulé no seu embrião, como empolar a importância da 
“civilização” do cortejo carnavalesco para atingir esse 
fim. Desta forma, após resumir as necessidades que o 
Hospital apresentava, o mesmo escreve: “Assim, a 
consciência louletana encarando o problema, ela acha um 
meio propício a esse desenvolvimento: criar-se receita 
sob humana divisa – a assistência -, reformando a 
brutalidade do velho Carnaval num carnaval decente. E 
assim é!” Remete-nos então para essa data: “Corre o ano 

Dos vários estudos monográficos sobre Loulé, os Quadros de Loulé Antigo de Pedro de Freitas (1894 - 
1987) é um dos mais completos e minuciosos. Com uma 1.ª edição datada de 1964, esta obra, não só 
compila alguma informação retirada de outros estudos do mesmo género, como por exemplo, a Monografia 
do Concelho de Loulé, de Ataíde Oliveira; como acrescenta pormenores que permitem um conhecimento 
mais vasto do Loulé de outros tempos.

522 pp.
22 x 15 cm

fevereiro  2015 | #7

DIVISÃO  DE  CULTURA  E  PATRIMÓNIO    DCP 1

Fevereiro é Carnaval!... Por isso o nosso boletim este mês convida-nos a revisitar o Carnaval de outros 
tempos. 
Continuamos o nosso trabalho de investigação e de divulgação da História local e contamos consigo para 
nos trazer mais estórias e mais momentos.



2

FOLHA DE ALTE

de 1906. Os entusiasmados agregam activos elementos, e a experimentar-se, o Carnaval apresenta-se a dar 
seus sintomas de disciplina e de ordeira «indumentária». Estavam, parecia, dados os primeiros passos para a 
machadada de morte no velho «Momo»”.  Seguidamente, descreve o Carnaval de 1907, regozija-se com a 
organização de um bodo aos pobres e testemunha: “O desfile, pela ampla Praça, de carros alegóricos e 
coloridos, a intensa batalha das flores, a variedade de artísticos ornamentos, e, o entusiasmo do povo 
aglomerado nos largos passeios gozando o espectáculo, tudo prometia ter-se iniciado um filão onde a 
Assistência iria encontrar o seu melhor amparo”. 
Contudo, será em 1908 que, segundo Pedro de Freitas, “[…] aparece pela primeira vez um documento que 
torna idónea a organização: «Subscrição aberta a favor dos pobres deste Concelho.»” O referido documento 
era assinado pela Comissão Promotora dos Festejos do Carnaval de Loulé, constituída por Ventura S. 
Barbosa, Artur Baptista Sequeira, António Martins Barbosa Gomes, José da Costa Guerreiro, Francisco d' 
Assim da Franca Leal, Artur Gomes Pablo, Maximiano Freitas, Manuel dos Santos Pinheiro, João do 
Nascimento Guerreiro e, segundo o mesmo, visava “[…] mui essencialmente tornar extensivo o bodo a 
maior número de pobres […]”. 
Os Quadros de Loulé Antigo avançam então até 1951, ano em que o seu autor fez parte da organização do 
Carnaval de Loulé e em que, pela primeira vez, se realizou a favor do Hospital um Cortejo de Oferendas. 
Nesta obra, a narrativa sobre o Carnaval termina por aqui, não obstante, Pedro de Freitas seria sempre um 
acérrimo defensor deste evento, sublinhando a sua importância enquanto fonte de receitas, instrumento de 
caridade social e cartaz turístico.
Por fim, importa salientar que os lucros obtidos com a venda da obra Quadros de Loulé Antigo reverteram, 
por vontade expressa do seu autor, a favor da Santa Casa da Misericórdia de Loulé. Na introdução dos seus 
Quadros, Pedro de Freitas apela: “Assim, se cada louletano ou cada amigo dos pobrezinhos e dos doentes 
poder despender, em troca de cada exemplar deste livro, um pouco das suas migalhas, o NOSSO 
HOSPITAL sempre receberá qualquer importância que dê para mitigar os sofrimentos de alguns pacientes”.

Neste primeiro Boletim CDOC de 2015, apresentamos ao 
leitor o periódico Folha de Alte, importante órgão de 
comunicação social que faz parte do espólio da nossa 
Hemeroteca.
Este jornal (I. 1-1-1922 - T. 1-1-1934), administrado e 
dirigido por José Francisco Graça Mira e assumiu-se 
essencialmente como um quinzenário independente e 
regionalista, defensor dos interesses e do progresso da 
aldeia de Alte, mas estendendo-se a toda a região algarvia. 
Aliás, desde o primeiro número que o Folha de Alte se 
apresentou como um jornal “extremamente bairrista”, 
enaltecendo as virtudes desta terra no coração do Algarve.
Destacamos naturalmente a ilustre equipa de colaboradores, 
como por exemplo José Guerreiro Murta, Mateus Moreno, 
Julião Quintinha, Bernardo de Passos, Cândido Guerreiro, 
Geraldino de Brites, Maurício Monteiro, entre muitos 
outros de semelhante craveira intelectual. O Folha de Alte 
editou vários números especiais, com excelentes textos 
promocionais e um interessante aspeto gráfico, que muito 
contribuíram para o engrandecimento daquela que ainda 
hoje é considerada uma das mais bonitas aldeias 
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portuguesas, típica, genuína e aberta ao turismo do interior, como complemento da oferta de sol e praia que 
a nossa região tem para oferecer durante quase todo o ano.
Considerado “um dos melhores jornais que se publicou em Alte”, constitui um importante testemunho histórico 
para o estudo monográfico do nosso concelho e também para o estudo das nossas potencialidades turísticas que 
já se evidenciavam nessa época. Os números especiais de propaganda enaltecem as belezas de Alte e a riqueza 
cultural e turística do Algarve.
Transcrevemos uma notícia deste quinzenário regionalista, que diz muito sobre o espírito solidário e a defesa 
dos valores e dos vultos das letras algarvias, numa terra de gente hospitaleira que, ainda hoje, concilia a 
conservação das tradições com uma mentalidade aberta e progressista:

MONUMENTO A JOÃO DE DEUS

Messines, 15 de Abril de 1926 – Para secundar os esforços dos srs. Joaquim da Cruz Azevedo, e José 
Gonçalves Torres, para creação do monumento a João de Deus em Messines, constitui-se nesta localidade uma 
comissão com o fim de angariar receita para a realisação de tão alevantada ideia.
A comissão que é composta pelos srs. António Vaz Mascarenhas, Manuel Serafim Monteiro, Francisco 
Bernardo Pereira Martins, António da Palma Teixeira, António Cabrita do Rosário, Manuel dos Reis Baptista, 
Ramiro da Silva, e Francisco Pereira Clemente, vai iniciar uma grande subscrição por toda a freguesia e 
promover alguns espectáculos. 

Em mês de festividades carnavalescas selecionámos esta fotografia que compõe o vasto acervo da Fototeca 
do Museu Municipal por doação do Sr. António Laginha Ramos, em 19 de Março de 2012, conhecido entre 
os louletanos como o proprietário da extinta loja de eletrodomésticos “Motolux”.

Trata-se de uma fotografia tirada no 
desfile de carnaval de 1954 ao carro 
alegórico por ele idealizado intitulado 
“Carrossel”. Por descrição do próprio, 
este carro tinha a particularidade de 
girar enquanto desfilava, graças ao 
rodado de uma nora adaptado ao eixo 
do carro. A tripulação foi composta por 
cinco crianças, algumas delas da 
família: Ana Paula Mealha Laginha 
Ramos, Aura Maria Rodrigues Laginha 
Ramos, Maria Helena Martins 
Carrilho, Fernando José Ramos Torres 
e Albano Ramos Torres.

Nesta época, os carros alegóricos eram idealizados, decorados e tripulados pelas famílias, pelas associações 
de comerciantes, pelas coletividades louletanas e também as freguesias faziam-se representar no desfile – o 
objetivo era competir em originalidade e beleza com os carros participantes. 
Uma particularidade curiosa é o facto de estas fotografias serem a cores, numa época em que esta técnica 
fotográfica ainda não estava vulgarizada no nosso país. Eventualmente as películas coloridas eram 
adquiridas pelo Sr. António em países onde estas já eram comercializadas. 
Estas 30 fotografias são os exemplares a cores mais antigos que existem no acervo da Fototeca, o que 
evidencia a sua importância.
Deixamos aqui uma nota de agradecimento póstuma ao Sr. António Laginha Ramos (1923-2013) por esta 
valiosa doação ao Museu Municipal de Loulé. 


