
Editorial...

O nosso Boletim do Centro de 

Documentação do Museu Municipal de 
Loulé apresenta-se com novo formato e 
nova periodicidade - trimestral, mas com o 
mesmo objetivo: despertar o interesse para 
o espólio e proporcionar descobertas sobre 
o acervo, assim como continuar a promover 
a investigação sobre Loulé.
Boa leitura!
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r O ALGARVE E A FUNDAÇÃO PATRIÓTICA D'UMA COLONIA INDUSTRIAL 
E AGRÍCOLA DE JOAQUIM FERREIRA MOUTINHO

No final do século XIX, Portugal enfrentou um período de crise, não só económico-
financeira, mas também política, diplomática e colonial. A crescente dependência 
económica de Portugal face à Grã-Bretanha, uma das potências europeias mais 
industrializadas, e a disputa com esta pela posse de territórios na África colonial, que 
culminaria no Ultimato Inglês, estão na origem de uma série de movimentos 
nacionalistas e patrióticos, e servem como ponto de viragem na vida política portuguesa 
marcada pela decadência da monarquia e pela ascensão dos ideais republicanos. 
Joaquim Ferreira Moutinho (1833-1914) foi um desses patriotas, defendendo a 
regeneração da economia nacional como forma de conseguir a independência 
económica do país. Deste pensamento surge a obra O Algarve e a fundação patriótica 
d'uma colonia industrial e agrícola, publicada em 1890, pela Typographia Elzeviriana, no 
Porto. Pretendendo ser uma obra científica e com um objetivo bem específico, a criação 
de uma Colónia industrial e agrícola do Algarve, este é também um estudo monográfico 
e corográfico da península algarvia, rico em considerações que "[…] pintam ao vivo a 
physionomia dos nossos tempos […]", segundo o prefácio de Florido Teles de Menezes 
e Vasconcelos. Partindo de uma abordagem mais generalista (traços históricos, 
topografia, geologia), o autor esboça depois o seguinte roteiro: “De Monchique a Castro 
Marim, de Vila Real a Tavira, Fuzeta e Moncarapacho, Olhão e Faro, Loulé, Boliqueime, 
Quarteira, Paderne e Alte, Albufeira e Messines, Portimão, Silves, Alcantarilha e Pêras, 
Lagoa, Estômbar e Mexilhoeira, Alvor, Odiaxere, Lagos, Vila do Bispo, Sagres e 
Odesseixe”. Cada um destes capítulos divide-se em duas partes: na primeira, o autor 
inúmera os vários recursos naturais, valências, hábitos e costumes da região; na 
segunda, sugere as medidas a serem tomadas tendo em vista um melhor 
aproveitamento das potencialidades antes referidas. Em Loulé, Joaquim Ferreira 
Moutinho encontrou "[…] lampejos de industria que destôam do geral da provincia." e 
que consistem essencialmente na manufatura de loiça de barro, curtumes, calçado, 
esparto e palma, referindo que o território é rico nesta última planta e que ainda assim a 
mesma é importada de Espanha. Assinala também outros recursos da região que não 
estão a ser devidamente explorados e que podiam conduzir à riqueza nacional, tais 
como: minas de cobre e prata, cal, cana do açúcar, beterraba, etc. Continuando a viajar 
pelas terras que constituem atualmente o concelho de Loulé, o autor detém-se em
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O  LOULETANO

Apresenta-se o semanário O Louletano, fundado a 15 de junho de 1933 e 
cuja extinção data de 1940, muito embora ainda se tenham publicado alguns 
números posteriormente para conservação do título.
Foi, sem dúvida, e segundo alguns historiadores, um dos melhores jornais 
que se publicaram em Loulé. Tal reconhecimento deve-se, sobretudo, a esse 
grande jornalista que foi Anastácio Guerreiro Dourado, proprietário, diretor, 
editor e administrador deste título, e que hoje tem o seu nome perpetuado na 
toponímia da cidade.
Profundamente regionalista e defensor dos interesses locais, o jornal O 
Louletano teve uma plêiade de colaboradores de prestígio, como por 
exemplo Maurício Monteiro, Álvaro Aboim, Jaime Rua, Cândido Guerreiro, 
António Pereira, José Guerreiro Murta, Alberto Iria, Pedro de Freitas, entre 
outros nomes importantes.
Para além do seu caráter noticioso, destacam-se também as suas secções 
culturais. Quer poetas, quer prosadores, deram a este semanário um brilho 
ímpar na imprensa louletana.
E, como testemunho, transcrevemos uma parte de um texto de primeira 
página, do jornal nº 30, de 11 de janeiro de 1934, que nos parece oportuno 
evidenciar, no ano em que se comemoram 20 anos da inauguração do 
Museu Municipal de Loulé, um equipamento sonhado por 60 anos:

UM  MUSEU
“O ultimo numero deste jornal ventilou a ideia da criação de um museu.
Nada mais lógico e racional dadas as excelentes condições que esta vila tem 
para a organisação do mesmo.
Por todas as freguesias deste concelho encontram-se dispersos vários 
objectos que, convenientemente reunidos, por um pouco de boa vontade, 
tenacidade e algum numerário, formariam um, senão modelar ao menos 
regular, museu.
Para exemplo, basta citar e dizer que o Museu Arqueológico, de Faro, se 
deve, quasi exclusivamente, ao falecido Monsenhor Boto, que pondo ao 
serviço daquele museu toda a sua boa vontade e ciência, organisou-o de 

Boliqueime que caracteriza como rico em cereais e 
propício à cultura de azeite e vinho. Um dos problemas 
que assinala nesta região é a escassez de água, 
sugerindo a adoção de poços artesianos para a 
resolução desta questão e a posterior introdução de 
novas culturas como o café, o algodão e a mandioca. A 
pesca do atum e a indústria conserveira existentes em 
Quarteira são enaltecidas por João Ferreira Moutinho, 
que lastima ainda a proibição do cultivo do tabaco no 
Algarve, assim como o abandono de quedas de água e 
minas em Alte. Após todo este inventário, o autor 
conclui a sua obra definindo a Colónia industrial e 
agrícola do Algarve, "[…] como escola pratica de artes 
e indústrias baseadas na agricultura, chave de toda a 
engrenagem social […]". Em última estância este 
organismo funcionaria como uma comunidade que 
buscava a independência económica do país através 
da inteligente exploração dos seus próprios recursos, 
obtendo os lucros necessários para ser autossuficiente. 
Ao Estado cabia suprimir as necessidades dos que 
trabalhavam e, assim, acicatar o seu patriotismo.
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molde a honrar a capital da província.
Ao acaso citaremos vários objectos dessiminados pelas freguesias 
deste concelho, que eram faceis de coligir e catalogar, e alem do 
merecido relevo que davam a Loulé, faziam-na tomar á conta de 
terra culta, que cuidava da sua educação (...)".

Este interessante artigo da época, de preocupações culturais e 
locais, de engrandecimento da terra, assinado por Álvaro Aboim, 
um dos mais regulares colaboradores do jornal, continua referindo-
se aos achados em Querença, Ameixial, Salir, Alte, Quarteira, 
Convento de Santo António, Convento da Graça, Igreja da 
Senhora da Conceição e termina do seguinte modo:
"(…) Os elementos que aqui indicamos e todos os demais que se 
podessem obter e reunir formariam um Museu que honraria Loulé.
Cabe á Câmara Municipal dar os primeiros passos nêsse sentido, 
contribuindo assim, para o enobrecimento da sua terra." 

Hoje, passados tantos anos, a cidade de Loulé afirma-se no 
contexto regional e nacional com uma rede museológica que é 
fonte de atração e dinamização cultural, com um considerável 
número de visitantes, graças ao empenhamento da autarquia.

Apresentamos nesta edição uma fotografia do Grupo de Teatro 
Louletano, datada dos primeiros anos do século passado.

Esta fotografia, da autoria do fotógrafo Joaquim Nogueira, e que 
se encontra colada em cartão decorado com motivos art-
-nouveau, apresenta os elementos fundadores e atores do Grupo 
de Teatro Louletano, em pose, com um cenário de peça de teatro 
em plano de fundo. Entre o grupo identificam-se: José Maria 
Vargues, Joaquim Coelho, Alexandre Barros, Sebastião 
Mendonça, José Rufino, Manuel dos Santos Pinheiro Júnior 
(Pinheirinho da Farmácia), José Cláudio da Silva Mendes, Alberto 
Formosinho, Laura Ezequiel e Frutuoso da Silva - sentado ao 
centro - com as suas sobrinhas, Ivone e Sofia.

Os primeiros alvores de modernidade que se manifestam, ainda 
nos finais do século XIX, nas concentrações urbanas trazem os 
grupos de teatro e, mais tarde, os animatógrafos que são tidos 
como uma ameaça ao salutar e espontâneo teatro amador. Loulé 
não foi indiferente a este fenómeno: vila cosmopolita, desde cedo 
se rendeu às artes na forma de bandas filarmónicas, escolas de 
música, grupos de teatro e até há registos da existência de um 
primeiro animatógrafo que projetava os filmes à manivela, num 
barracão no Largo da Rua Ancha. O primeiro teatro em Loulé 
data de 1860. Segundo Pedro de Freitas, este "paraíso do recreio 
louletano onde os aficionados fazem e desenvolvem a sua alta 
academia de declamação, espírito, e o melhor passatempo social 
da época." situava-se na então rua das freiras, na capela do 
antigo Convento Espírito Santo.

Os grupos de teatro amador, uns locais e outros ambulantes, 
assentam-se um pouco por toda a vila. Deixaram registo: o Grupo 
Dramático Juventude Louletana, o Cine-Teatro Ascensão e o 
Grupo de Teatro Louletano. Este último teve como grande 
impulsionador António Maria Frutuoso da Silva. Amante das artes 
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performativas e da beneficência, este juiz impulsionou e fundou coletividades 
culturais, entre elas: o Louletano Desportos Clube, a Sociedade Filarmónica 
Artistas de Minerva, a Tuna Académica e também o Grupo de Teatro 
Louletano. Mais tarde, em 1925, funda a Sociedade Teatral Louletana e daí 
encabeça o sonho da construção de um Cine-Teatro na maior e mais 
moderna artéria da cidade, a Avenida José da Costa Mealha. Sonho este que 
vê concretizado, a grande custo, em 1930, e que se revela como um dos ex-
libris louletanos, símbolo do melhor que se fez em art-nouveau nesta vila.

Esta fotografia, que poderá ser vista na vitrina da Sala Polivalente do Museu 
Municipal, integra a coleção da Fototeca do Museu Municipal de Loulé desde 
Março de 1985, por doação de Marieta Pinto.
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