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I. CATÁLOGO DA PRODUÇÃO LITERÁRIA 

IMPRESSA NO ALGARVE  

DURANTE OS SÉCULOS XIX E XX 
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CRITÉRIOS PERFILHADOS 

Constituição: 

 O presente catálogo bibliográfico inclui a produção literária activa, impressa 

tipograficamente no Algarve, durante os séculos XIX e XX: folhas soltas, cartões, 

folhetos, livros, revistas1, jornais2 e suplementos literários. 

 Inclui obras localizadas materialmente e referências colhidas em bibliografia 

consultada. No que às primeiras concerne, chegou-se a elas através de pesquisas nos 

acervos da Biblioteca Nacional, da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 

Gulbenkian, da Biblioteca da Casa do Algarve, das Bibliotecas Municipais de Lagos, 

Portimão, Silves, Albufeira, Loulé, Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, da 

Biblioteca do Arquivo Distrital de Faro, do Centro de Documentação da Região de 

Turismo do Algarve e da Biblioteca da Universidade do Algarve. Outra fonte 

importante foram as colecções privadas, nomeadamente, a Biblioteca de João Tavares, o 

espólio de Mário Lyster Franco e a colecção da Livraria Simões. As restantes 

referências foram apuradas através da consulta aos periódicos regionais e 

particularmente da consulta à documentação, ainda inédita, que constituirá o segundo 

volume da Algarviana: Subsídios para uma bibliografia do Algarve e dos autores 

algarvios, de Mário Lyster Franco, que se encontra depositada no Centro de 

Documentação da Região de Turismo do Algarve. 

 

Organização: 

 O catálogo está organizado geograficamente, de Barlavento para Sotavento, 

dividido por concelhos. Cada concelho integra por ordem alfabética as tipografias que 

tiveram produção literária, a qual está, por sua vez, elencada por ordem cronológica. 

Quando a produção corresponde a diferentes fases da vida da tipografia, 

nomeadamente a diferentes designações, optou-se pela que ficou assente no 

levantamento da actividade tipográfica, evitando assim a duplicação da mesma casa de 

impressão.  

 As entradas, cuja data não foi possível determinar, encontram-se no final do 

respectivo concelho. 

                                                 
1 Apenas foram incluídas as revistas com um carácter literário predominante. 
2 Apenas foram incluídos os jornais de carácter literário ou com uma componente literária relevante, 

excluindo-se os que, embora se intitulem “literários”, não o são de forma predominante. Muitos destes 

limitam-se à edição de um folhetim, prática vulgarizada em quase todos os periódicos do século XIX e 

início do século XX. 
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 As entradas, cuja casa de impressão não foi possível determinar, constituem a 

última parte do catálogo. 

 Todo o catálogo (336 entradas) apresenta uma numeração sequencial. 

 

Descrição das Publicações: 

 Os critérios para a descrição das publicações foram, tanto quanto possível, os 

estipulados nas Regras Portuguesas de Catalogação – I: Cabeçalhos; Descrição de 

Monografias; Descrição de Publicações em Série3. Para a classificação do tamanho das 

espécies, seguiram-se as indicações de João José Alves Dias, na sua Iniciação à 

Bibliofilia4. 

 Utilizou-se o asterisco (*) nas referências não localizadas, cuja notícia foi 

recolhida na documentação inédita que constituirá o segundo volume da Algarviana: 

Subsídios para uma bibliografia do Algarve e dos autores algarvios, de Mário Lyster 

Franco. Nestes casos, a descrição segue inteiramente a do bibliógrafo. 

 No que diz respeito à ortografia, actualizou-se o nome dos autores, o que 

equivaleu sobretudo à eliminação das consoantes dobradas e ao desenvolvimento da 

abreviatura «d’». 

Todas as entradas sem número de edição, deve pressupor-se que correspondem à 

primeira edição. 

No final de cada uma das entradas, identifica-se o local onde a publicação foi 

consultada e a procedência da reprodução da capa, caso não sejam coincidentes. 

As abreviaturas utilizadas ao longo do catálogo são desenvolvidas em lista 

própria no início do mesmo. 

 

Índices: 

O catálogo apresenta um conjunto de índices destinados a facilitar as diferentes 

perspectivas que sobre ele se debrucem: “Índice de Tipografias”, “Índice Cronológico”, 

“Índice Onomástico de Autores”, “Índice Onomástico de Capistas” e “Índice de Títulos 

por Concelho”. 

 

                                                 
3 GUSMÃO, Armando Nobre de, CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de e SOTTOMAYOR, José Carlos 

Garcia (coord.), Regras Portuguesas de Catalogação – I: Cabeçalhos; Descrição de Monografias; 

Descrição de Publicações em Série, Lisboa, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999. 
4 DIAS, João José Alves, Iniciação à Bibliofilia, Lisboa, Pró-Associação Portuguesa de Alfarrabistas, 

1994. 
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Lista de Abreviaturas: 

 

 

ADF = Arquivo Distrital de Faro 

AHT = Arquivo Histórico de Tavira 

BCA = Biblioteca da Casa do Algarve 

BJT = Biblioteca de João Tavares 

BMF = Biblioteca Municipal de Faro 

BMP = Biblioteca Municipal de Portimão 

BNP = Biblioteca Nacional de Portugal 

cm. = centímetros 

dir. = director 

ed. = editor 

et al. = et alii 

ex. = exemplares 

grav. = gravura 

gravs. = gravuras 

il. = ilustração  

in-8.º = in-oitavo 

in-fól. = in-fólio 

p. = página 

PJP = Patrícia de Jesus Palma 

pp. = páginas 

prop. = proprietário 

pseud. = pseudónimo  

red. = redactor  

RTA = Região de Turismo do Algarve 

s.d. = sine data 

s.l. = sine loco 

s.n. = sine nomine 

trad. = tradutor  

vol. = volume 
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I.1 CONCELHO DE LAGOS 
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TIPOGRAFIA FERREIRA 

 

1. 

1935 DENIS, Júlio. – NOS DOIS MUNDOS: 

NOVELA ESPÍRITA Psicografada pelo médium semi-

mecânico Abílio do Nascimento Quintinha. – Lagos : José 

Narciso Vieira (Lagos : Tipografia Ferreira). – 192 pp. ; 

in-8.º (19 x 12 cm). – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 27793 P. 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA DA GAZETA DO ALGARVE5 

 

2. 

1875 FEUILLET, Octave. – Aventuras d’um Rapaz Solteiro. – Lagos : Gazeta 

do Algarve (Lagos : Typographia Gazeta do Algarve). – 247 pp. ; in-8.º.  

 

3. 

1875 O Cavaleiro do Templo. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 41 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

4. 

1875 O Negociante e o Pescador. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 36 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm). 

 

5. 

1875 O Viajante. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : Typographia Gazeta 

do Algarve). – 85 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

 

                                                 
5 As espécies impressas nesta oficina foram publicadas na secção dos folhetins do jornal Gazeta do 

Algarve. Fazem parte deste catálogo uma vez que foram editados de forma a ser possível cortá-los, dobrá-

los e cosê-los, formando um volume. A própria oficina utilizava esta estratégia, colocando-os 

posteriormente à venda. Todavia, não foi possível localizar qualquer um deles. 
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6. 

1875 Uma Maldição. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : Typographia 

Gazeta do Algarve). – 18 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm). 

 

7.  

1876  Cegueira da Ambição. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 42 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

8. 

1876 O Penedo do Calvário. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 20 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

9. 

1876 Por Causa d’huma Herança. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 66 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

10.  

1876 Victimas d’uma Mulher. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 78 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

11.  

1877 Excesso d’Amor Maternal. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Tipografia Gazeta do Algarve). – 72 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

12. 

1877 O Pomo da Discórdia. – Lagos : Gazeta do Algarve (Lagos : 

Typographia Gazeta do Algarve). – 145 pp. ; in-8.º (18 x 8 cm).  

 

 

TIPOGRAFIA LACOBRIGENSE (II) 

 

13. 

1907 MOSCOSO, Salazar. – Senhoras!. – Lagos : Salazar Moscoso (Lagos : 

Tipografia Lacobrigense). – Fl. solta. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-

bibliográficas e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul, 1979. Exemplar não localizado. 
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TIPOGRAFIA LACOBRIGENSE (III) 

 

14. 

1977 CALADO, [José] Vieira. – POEMA 

PARA HOJE. – Lagos : [José] Vieira Calado 

(Lagos : Tipografia Lacobrigense). – [40] pp. ; in-

8.º (17 x 14 cm). – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com 

a cota 82 CAL RTA/26/ALG 223. 

 

 

 

 

 

15. 

1978 CALADO, [José] Vieira. – objecto 

experimental. – Lagos : [José] Vieira Calado 

(Lagos : Tipografia Lacobrigense). – [7] pp. : il., 

capa e desenhos de Hugo Beja ; in-8.º (15 x 17 

cm).  

Exemplar consultado na BJT, com a cota P.A.G. 1/6.18. 
 

 

 

16. 

1986 CALADO, [José] Vieira. – POEMAS: O FRIO 

DOS DIAS. – Lagos : [José] Vieira Calado (Lagos : 

Tipografia Lacobrigense). – [52] pp. : il., retrato do autor ; 

in-8.º (21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BMP, com a cota 8 CALADO 8 LP-1. 
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I.2 CONCELHO DE PORTIMÃO 
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TIPOGRAFIA LUMEN 

 

 

17. 

1936 AZEVEDO, A.[ntónio] Luciano. – Um homem 

aos nove anos. – Portimão : [António Luciano Azevedo] 

(Portimão : Tipografia Lumen). – 8 pp. ; in-8.º (16 x 11 

cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 28141 // 11P. 

 

 

 

 

18. 

1936 AZEVEDO, A.[ntónio] Luciano. – A MULHER 

RELÂMPAGO. – Portimão : [António Luciano Azevedo] 

(Portimão : Tipografia Lumen). – 12 pp. : il., retrato do 

autor na capa ; in-8.º (20 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota R. 130651.  

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA PRAZERES 

 

19. 

1927 CORDEIRO, Camilo. – FAÚLHAS. – Portimão 

: [Camilo Cordeiro] (Portimão : [Tipografia Prazeres]). – 

32 pp. ; in-8.º (17 x 11cm). – Texto aproveitado do jornal O 

Portimonense, onde foi publicado em folhetim, propriedade do dono 

da Tipografia Prazeres. 

Exemplar consultado na BJT, com a cota P.A.G.-1/6.7. 
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I.3 CONCELHO DE SILVES 
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TIPOGRAFIA ARTÍSTICA DO ALGARVE 

 

20. 

1915 QUINTINHA, Julião (dir. e ed.) e MARTINS, 

Henrique (adm.). – ALMA ALGARVIA. – N.º 224 

(01/11/1915) – n.º 247 (15/04/1917), 3.ª série. – Silves : 

Julião Quintinha (Silves : Tipografia Artística do Algarve). 

– 12 pp. : il., retratos dos colaboradores e aspectos de locais 

do Algarve ; in-4.º (29 x 21 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota F. 5614.  

 

 

 

21. 

1916 RAMOS, Raul Pousão (prop., dir. e ed.). – HORA LITTERARIA: Revista 

quinzenal, illustrada, de literatura, sciencias e artes. – Olhão : Raul Pousão Ramos 

(Silves : Tipografia Artística do Algarve). – N.º 3 (Abril-1916). – 12 pp. : il. ; in-4.º 

(28 x 21 cm). – Publicação quinzenal, luso-brasileira, de que apenas se publicaram três números. 

Os números 1 e 2 foram compostos e impressos na Tipografia Progresso, de Olhão (v.). 

Notícia em MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do Algarve – II, Faro, Comissão de 

Coordenação da Região do Algarve, 1989, pp. 180 e 181. Exemplar não localizado. 

 

 

 

22. 

1917 QUINTINHA, Julião. – NO FIM DA 

GUERRA… (UM SONHO). – Lisboa : Casa Ventura 

Abrantes – Livraria Editora (Silves : Tipografia Artística 

do Algarve). – 46 pp. ; in-8.º (19 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota H.G. 19296 P. 
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23. 

1918 LEOTE, F.[rancisco] C.[orreia] de Melo. – A 

REVOLUÇÃO DE CINCO DE DEZEMBRO. – Silves : 

[Francisco Correia de Melo Leote] (Silves : Tipografia 

Artística do Algarve). – 16 pp. ; in-8.º (17 x 11 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota H.G. 15598//14 P.  

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA A DEFESA DO POVO 

 

24. 

1880 BOISGOBEY, Fortunato [traduzido por Luís Quirino Chaves]. – Trinta 

Anos d’Aventuras. – Silves : Noites Algarvias (Silves : Tipografia A Defesa do 

Povo). Il. 

Notícia em SERPA, Joaquim João (prop. e red.), A Independência, Portimão, n.º 38, 24/10/1880, p. 3. 

Exemplar não localizado. 
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I.4 CONCELHO DE LOULÉ 
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TIPOGRAFIA DELTA, LDA. 

 

25. 

1986 BALSA, José Galvão. – ROTAS DO SOL E DO 

MAR: Poemas do Algarve. – Silves : Câmara Municipal de 

Silves (Quarteira : Tipografia Delta, Lda.). – 118 pp. : il., 1 

retrato do autor na badana ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BMP, com a cota 8 BALSA 8 LP 1.  

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA LOULETANA 

 

26. 

*1923 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. – HOMENAGEM / AOS 

SOLDADOS, naturaes / deste concelho, / mortos na Grande Guerra, / em Africa e 

França – Loulé, 9 de Abril de 1923. – Loulé : Tipografia Louletana. – 4 pp. : il., 1 

desenho na p. 1 assinado por E. Valença ; in-fól. (22,4 x 16,50). – Dois sonetos inéditos, 

intitulados Águias, posteriormente incluídos no seu livro Às tuas mãos misericordiosas, Lisboa, s/d, 

[1943], pp. 121-124. 
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I.5 CONCELHO DE FARO 
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TIPOGRAFIA CÁCIMA 

 

 

27. 

1926 SANTOS, Rui [de Avelar]. – TU. – Faro : [Rui 

de Avelar Santos] (Faro : Tipografia Artes Gráficas, Lda.). 

– 64 pp. ; in-8.º (18 cm). 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

[193-?] RODRIGUES, José Júlio. – SILHUETAS E 

VISÕES: Estudos e Evocações. – Faro : Armelim Cácima 

(Faro : Tipografia Cácima). – XVI, 342 pp. ; in-8.º (18 

cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 23721 P. 

 

 

 

 

 

 

 

29. 

1932 COSTA, Augusta Gonçalves. – FOLARES DA 

PÁSCOA: POESIAS PARA CRIANÇAS. – Faro : [Augusta 

Gonçalves Costa] (Faro : Tipografia Cácima). – 68 pp. ; in-

8.º (17 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 25268//17 P. 
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30. 

*1934 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. – Milagre – Á ilustre 

pianista Ex.ma Sr.ª D. Amélia Ferraz, homenagem das suas discípulas. – Faro : 

[Francisco Xavier Cândido Guerreiro] (Faro : [Tipografia Cácima]). – 8 pp. ; in 4.º 

(16,8 x 9,1). – Teve nesta versão escassíssima divulgação, pois foi poucos dias depois totalmente 

recolhido, modificado e muito aumentado, mudando de título e recebendo outras dedicatórias, numa 

palavra, tomando a forma como é referido nesta notícia [Rainha Santa: v. entrada 31. deste catálogo] 

e que, pode dizer-se, constituiu aquela com que verdadeiramente veio a lume. Foi também, já nesta 

nova versão, publicado em A Cabra, n.º 12, Ano 1.º, de Lisboa, 20-VI-1934. 

 

 

 

31. 

1934 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. – 

Rainha Santa. – Faro : [Francisco Xavier Cândido 

Guerreiro] (Faro : Tipografia Cácima); 16 pp. : il., armas 

dos Francas ; in-8.º (16 x 11 cm). – Precedeu esta edição a que 

se descreveu neste catálogo com o n.º 59. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 47135//4 P., e reprodução da 

capa feita a partir do Espólio Cândido Guerreiro: Pólo Museológico 

Cândido Guerreiro e Condes de Alte. 

 

 

 

 

32.  

*1939 NASCIMENTO, António do. – Coplas da Revista Algarvia "Ora Toma, 

Mariquinhas" – Em 2 Actos e 13 Quadros. – Faro : [António do Nascimento] (Faro : 

Tipografia Cácima). – [24] pp. ; in-12.º (22,5 x 16,5). – Foi levado à cena pela Secção de 

Teatro do Sport Lisboa e Faro e anunciava-se com 300 personagens, 50 figuras e 30 números de 

música, sob direcção e encenação do Actor-Cantor Sales Ribeiro, colaboração do “Rancho Regional 

Algarvio” e cenários sintéticos de Tóssan. 
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33. 

1942 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. –  

ADEUS… (Aos amigos que por bondade promoveram em 

homenagem ao A. as festas de 13 e 14 de Dezembro de 

1941 – Aos que com igual carinho a elas se associaram.). – 

Faro : [Francisco Xavier Cândido Guerreiro] [Faro : 

Tipografia Cácima]. – 4 pp. ;  in-8.º (17 x 11). – A p. 3 

apresenta um fac-símile da assinatura do autor.  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 62959 P. e reprodução da capa 

feita a partir do Espólio Cândido Guerreiro: Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte. 

 

 

 

34. 

1957 BRITO, Casimiro de. – poemas da solidão 

imperfeita (1955 – 1957). – Faro : [Casimiro de Brito] 

(Faro : Tipografia Cácima). – 80 pp. ; in-8.º (19 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 47927 V. 

 

 

 

 

 

 

 

35.  

1958 BRITO, Casimiro de. – Sete Poemas Rebeldes e 

Carta a Pablo Picasso. – Faro : Casimiro de Brito (Faro : 

Tipografia Cácima). – [16] pp. ; in-4.º (23 cm). – 

(Colecção “Silex” ; n.º 1). – Tiragem de 250 ex., em papel 

especial, numerados e rubricados pelo autor.  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 15195 V. e reprodução da 

capa feita a partir da colecção da Livraria Simões. 
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36. 

1958 ROSA, António Ramos… [et al.] 

(coord.). – CADERNOS DO MEIO-DIA: 

ANTOLOGIA DE POESIA, CRÍTICA E 

ENSAIO. – N.º 1 (Abril-1958) – n.º 5 

(Fevereiro-1960). – Faro : [s.n.] (Faro : 

Tipografia Cácima) : il., n.º 5 com capa de 

Manuel Baptista ; in-8.º (16 x 12 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 5554 P. 

 

 

 

37. 

1958 ROSA, António Ramos. – O GRITO CLARO. – 

Faro : [Casimiro de Brito] (Faro : Tipografia Cácima). – 24 

pp. ; in-8.º (16 cm). – (Colecção “A Palavra” ; n.º 1).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 75044 P. 

 

 

 

 

 

 

 

38. 

1959 BRANDÃO, Fiama Hasse Pais. – O AQUÁRIO. 

– Faro : [s.n.] (Faro: Tipografia Cácima). – 28 pp. : il., 

capa de Luiza Neto Jorge ; in-8.º (16 cm). – (Colecção “A 

Palavra” ; n.º 3).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26381 V. 
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39.  

1959 BRITO, Casimiro de. – TELEGRAMAS. – Faro 

: [Casimiro de Brito] (Faro : Tipografia Cácima). – 24 pp. 

: il., capa de Álvaro Fialho ; in-8.º (16 cm). – (Colecção 

“A Palavra” ; n.º 2). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26380 V. 

 

 

 

 

 

 

40. 

1960 CASTRO, E. M. Melo e. – 

ENTRE O SOM E O SUL. – Faro : E. M. 

Melo e Castro (Faro : Tipografia Cácima). – 

[12] pp. : il., capa de Manuel Baptista ; in-

4.º (23 cm). – Dedicado a António Ramos Rosa. – 

Tiragem de 200 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 15563 V. 

  

 

 

 

41. 

1960 CAUTELA, Afonso. – O NARIZ: DIÁRIO II. – 

Faro : Afonso Cautela (Faro : Tipografia Cácima). – 47 pp. 

; in-8.º (21 x 16 cm). – (Colecção “Silex” ; n.º 3). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 51806 P. 
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42.  

[1960] HORTA, Maria Teresa. – espelho inicial. –  

Faro : [Maria Teresa Horta) (Faro : Tipografia Cácima). – 

52 pp. : il., capa de Manuel Baptista ; in-4.º (23 cm). – 

(Colecção “Silex” ; n.º 2). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 15514 V. 

 

 

 

 

 

 

 

43.  

1960 JORGE, Luiza Neto. – a noite vertebrada. –  

Faro : [Luiza Neto Jorge] (Faro : Tipografia Cácima). – 24 

pp. : il., capa da autora ; in-8.º (16 cm). – (Colecção “A 

Palavra” ; n.º 4). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26382 V. 

 

 

 

 

 

 

44.  

1961 BRANDÃO, Fiama Hasse Pais. – poesia 61: 

morfismos. – Faro : [Fiama Hasse Pais Brandão] (Faro : 

Tipografia Cácima). – 16 pp. : il., capa de Manuel Baptista 

; in-8.º (21 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 52189 P.  
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45.  

1961 BRITO, Casimiro de. – poesia 61: canto 

adolescente. – Faro : [Casimiro de Brito] (Faro : Tipografia 

Cácima). – 24 pp. : il., capa de Manuel Baptista ; in-8.º (21 

x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 52189 P.  

 

 

 

 

 

 

46. 

1961 COSTA, Emiliano da. – INTIMIDADE. – Faro 

: [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia Cácima). – 95 pp. 

: il., capa de Tóssan ; in-8.º (23 cm). – Posfácio de José Neves. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/821.134.3-1.  

 

 

 

 

 

 

47. 

1961 CRUZ, Gastão. – poesia 61: a morte percutiva. 

– Faro : [Gastão Cruz] (Faro : Tipografia Cácima). – 16 

pp. : il., capa de Manuel Baptista; in-8.º (21 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 52189 P.  
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48. 

1961 HORTA, Maria Teresa. – poesia 61: tatuagem– 

Faro : [Maria Teresa Horta] (Faro : Tipografia Cácima). – 

24 pp. : il., capa de Manuel Baptista; in-8.º (21 x 14 cm). – 

Com dedicatória a Simone de Beauvoir. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 52189 P.  

 

 

 

 

 

 

49. 

1961 JORGE, Luiza Neto. – poesia 61: quarta 

dimensão. – Faro : [Luiza Neto Jorge] (Faro : Tipografia 

Cácima). – 16 pp. : il., capa de Manuel Baptista ; in-8.º (21 

x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 52189 P. 

 

 

 

 

 

 

50. 

1962 ANTÓNIO, António. – BREVES POEMAS 

PARA HOJE. – Faro : [António António] (Faro : 

Tipografia Cácima). – 20 pp. ; in-8.º (20 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BMP, com a cota 8 ANTÓNIO 8 LP-1. 
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51. 

1962 BRITO, Casimiro de (trad.). – Poemas 

Orientais: hai-cais japoneses. – Faro : [Casimiro de Brito] 

(Faro : Tipografia Cácima). – 32 pp. : il., capa de João 

Reis e retrato do autor ; in-8.º (19 cm). – (Colecção “A 

Palavra” ; n.º 5). – Dedicado a António Ramos Rosa, Urbano 

Tavares Rodrigues e a Vergílio Ferreira. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26383 V. 

 

 

 

52. 

1962 IMAR, Manuela. –  

intervalo. – Faro : [Manuela Imar] 

(Faro : Tipografia Cácima). – [36] 

pp. : il., capa de Hernâni Taveira 

e fotografia de Carlos Garcês ; in-

8.º (21 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 

15959 V. 

 

 

 

53. 

1962 RODRIGUES, António Fernandes. – O MEU 

ARQUIVO. – Estoi : [António Fernandes Rodrigues] (Faro 

: Tipografia Cácima). – 80 pp., vol. I : il., 1 retrato do 

autor ; in-8.º (19 x 13 cm).  

Exemplar consultado na BNP com a cota C.G. 7624 P. 
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54.  

1963 SILVA, Alberto Marques da. – janela azul. –  

Faro : [Alberto Marques da Silva] (Faro : Tipografia 

Cácima). – 160, XVII pp. : il., capa de Hermínio de 

Oliveira, 1 retrato do autor e 3 desenhos de Américo 

Marinho ; in-8.º (20 cm). – Tiragem de 600 ex.. Destes, 500 

foram tomados por inscrição e 100 foram destinados a bibliotecas, 

imprensa e ofertas pessoais. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/821.134.3.1 SIL. e 

reprodução da capa feita a partir da colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

55.  

1964 ALEIXO, António. – AUTO DO 

CURANDEIRO. – 2.ª ed. – Faro : [s.n.] (Faro : Tipografia 

Cácima). – 24 pp. ; in-8.º (21 x 14 cm). – Dedicado a 

António Santos (Tóssan). – Prefácio de Fernando Laginha.  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

 

 

56. 

1964 NUNES, Candeias. – O TEMPO E OS SINAIS. 

– Faro : [Candeias Nunes] (Faro: Tipografia Cácima). – 32 

pp. ; in-8.º (19 cm). – (Colecção “A Palavra” ; n.º 6). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26384 V. 

 

 

 

 

 

57. 
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1966 CAMPINAS, A. Vicente. – PROA AO VENTO. 

– Faro : [António Vicente Campinas] (Faro : Tipografia 

Cácima). – 104 pp. : il., capa de Miguel Flávio ; in-8.º (19 

x 12 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 58983 P. 

 

 

 

 

 

58. 

1967 BRITO, Casimiro de. – Vietname… EM NOME 

DA LIBERDADE. – Faro : [Casimiro de Brito] (Faro : 

Tipografia Cácima). – 16 pp. ; in-8.º (21 cm). – (Colecção 

“A Palavra” ; n.º 8). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 18985 V. 

 

 

 

 

 

 

 

59.  

1967 CRUZ, Gastão. – escassez. – Faro : [Gastão 

Cruz] (Faro : Tipografia Cácima). – 16 pp. : il., capa de 

Manuel Baptista ; in-4.º (26 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 18691 V. 
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60. 

1968 HONORATO, Ilídia. – POLÍPTICO DO 

AMOR. – Faro : [Ilídia Honorato] (Faro : Tipografia 

Cácima). – 16 pp. : il., capa ; in-8.º (21,20 cm). – 

(Colecção “A Palavra” ; n.º 7). – Dedicado a Casimiro de Brito. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26385 V. 

 

 

 

 

 

 

61. 

1970 BICA, Orlando. – GERMINA PARA A VIDA. –  

Faro : [Orlando Bica] (Faro : Tipografia Cácima). – 96 pp.  

; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 20753 V. 

 

 

 

 

 

 

62. 

1970 SILVA, Alberto Marques da. – VERSOS DE 

AMOR E SAUDADE. – Faro : [Alberto Marques da Silva] 

(Faro : Tipografia Cácima). – 136, XXVI pp. : il., capa e 

um desenho de Américo Marinho ; in-8.º (21 cm). – Tiragem 

de 1000 ex. Destes, 600 foram tomados por inscrição, 100 foram 

destinados a bibliotecas, imprensa e ofertas pessoais e os restantes para 

venda ao público. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 20546 V. e reprodução da 

capa feita a partir da colecção da Livraria Simões. 
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63.  

1972 BICA, Orlando. – A Outra Primavera. – Faro : 

[Orlando Bica] (Faro : Tipografia Cácima). – 96 pp. ; in-8.º 

(21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821/134.3-1 BIC. 

 

 

 

 

 

 

64. 

1973 BICA, Orlando. – Canto de Quinas. – Faro : 

[Orlando Bica] (Faro : Tipografia Cácima). – 48 pp. ; in-8.º 

(21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821/134.3-1 BIC. 

 

 

 

 

 

65. 

1975 BICA, Orlando. – Essência. – Faro : [Orlando 

Bica] (Faro : Tipografia Cácima). – 48 pp. ; in-8.º (21 x 14 

cm).  

Exemplar consultado na BJT.  
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TIPOGRAFIA DO DISTRICTO DE FARO 

 

 

66. 

*1882 GUIMARÃES, José Francisco. – Poesia Recitada em 1 de Janeiro de 

1882 na Ocasião da Inauguração do Busto do Dr. Constantino Cumano mandado 

erigir por José Maria de Assis. – Faro : [José Francisco Guimarães] (Faro : 

Tipografia do Districto de Faro. – 8 pp. ; in-4.º. 

 

 

 

TIPOGRAFIA DE EDUARDO SERAFIM 

 

67. 

1900 DAVIM, [Joaquim] Rodrigues. – ODE AOS 

ARTISTAS. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : 

Typographia E. Seraphim). – 8 pp. ; in-8.º (21 x 13 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/FL/821.134.3.1.   

 

 

 

 

 

 

 

68. 

1902 MENESES, Ludovico [Caetano] de. – 

Ferroadas: PUBLICAÇÃO DE INQUERITO Á VIDA 

PATUSCA DO ALGARVE. – Faro : [Ludovico Caetano de 

Meneses] (Faro: Typographia E. Seraphim). – 48 pp., vol. 

4; in-8.º (16 x 11 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/ 821.134.3-91 MEN.  
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69. 

*1903 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Mães Portuguesas – Recitada pelo 

académico António Miguel Galvão, na récita de 1 de Dezembro de 1903 no Teatro 

Lethes. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Typographia E. Seraphim). – 4 

pp. ; in-fól. (13,7 x 8). 

 

70. 

*1904 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Os Pobrezinhos –  Ás virtuosas senhoras 

que promoveram e realizaram o Bodo aos pobres no Casino da Praia da Rocha de 

Portimão – Em 18 de Setembro de 1904 – off. o Auctor. – Faro : [Joaquim 

Rodrigues Davim] (Faro : Typographia E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (13 x 8,3). – O 

texto foi novamente publicado em 1917 (v. entrada 85. deste catálogo). 

 

 

71. 

*1904 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Portugal Glorioso – À mocidade 

estudiosa de Faro – Poesia recitada pelo académico José Francisco Frias de 

Barros na recita de 1 de Dezembro de 1904 no Theatro 1.º de Dezembro. – Faro : 

[Joaquim Rodrigues Davim] (Faro :  Typographia E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. 

(14,4 x 8,2). 

 

 

72. 

1905 AA.VV. – Cantares: Livro de quadras de José 

Victorino, Jayme Cunha, Baptista Gomes, Frias de Barros 

e Conceição Pacheco, prefaciado pelo Dr. Rodrigues 

Davim. – Faro : [s.n.] (Faro : Typographia E. Seraphim). – 

60 pp. ; in-8.º (11 cm). – Com dedicatória a Carlos Augusto 

Lyster Franco. 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82 

BOU RTA/26/ALG 410.  
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73. 

*1906 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Náos do Reino – Versos recitados pelo 

academico J. Graça na festa do 1.º de Dezembro de 1906. – Faro : [Joaquim 

Rodrigues Davim] (Faro : Typographia E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (14,5 x 8). 

 

74.  

1907 MOSCOSO, Salazar. – A alegria da professora. – Faro : Salazar 

Moscoso (Faro : Typographia Seraphim). – Fl. solta ; in. 8.º (19,4 x 8,7).  

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-

bibliográficas e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul, 1979. Exemplar não localizado. 

 

75. 

1908 DAVIM, [Joaquim] Rodrigues. – AOS 

HEROES – Versos recitados pelo autor na sessão 

solemne que a Camara de Faro realisou nos Paços do 

Concelho em 21 de Junho de 1908 commemorando o 

centenario da expulsão dos francêses do Algarve. – Faro 

: [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Typographia E. 

Seraphim). –  14 pp. ; in-8.º (17 x 11 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/ 821.134.3-1 DAV.  

 

 

 

 

 

76. 

*1908 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – A Nossa Pátria – Recitada pelo 

académico Luiz Filippe d’Albuquerque Rebello na noite do 1.º de Dezembro de 

1908. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Typographia E. Seraphim). – 4 

pp. ; in-fól. (13,3 x 7,2). 

 

 

77. 

*1908 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Por Deus e pela Pátria! Recitada pelo 

seminarista Lapa Rocha na Academia em honra de S. S. Pio X em 16 de Novembro 

de 1908 no Seminário de Faro. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : 

Typographia E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (14 x 8,3). 
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78. 

*1908 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Saudação á Pátria – Poesia de J. 

Rodrigues Davim Á Cidade de Faro – 24-6-908. – Faro : [Joaquim Rodrigues 

Davim] (Faro : Typographia E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (16 x 8,6). 

 

79.  

1908 MOSCOSO, Salazar. – O Teatro (Na reabertura do «Lethes»). – Faro : 

Salazar Moscoso (Faro : Typographia E. Seraphim). – Fl. solta ; in. 8.º (17,3 x 6,9).  

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-

bibliográficas e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul, 1979. Exemplar não localizado. 

 

80. 

*1909 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Caridade – Versos recitados pelo menino 

Rentao de Brito na festa de caridade realisada em Estoy em 1 de Maio de 1909 – A 

expensas do benemérito Visconde de Estoy. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] 

(Typographia E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (13,5 x 8,7). 

 

 

81. 

*1909 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Sarau de Gala promovido pela Academia 

Farense – Em commemoração da gloriosa data da Independência de Portugal. 

Alvorada Gloriosa. Versos Recitados pelo Alumno do 5.º anno do Lyceu Luiz 

d’Albuquerque Rebello. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Typographia 

E. Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (14,5 x 8). 

 

 

82. 

*1912 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – A Nossa Pátria – Versos recitados pelo 

académico José de Sousa Gago na noite do 1.º de Dezembro de 1912 no Theatro-

Circo de Faro. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Typographia E. 

Seraphim). – 4 pp. ; in-fól. (14,5 x 8,3). 
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83. 

1913 PASSOS, Bernardo de. – A Bandeira da 

Republica (VERSOS). – Faro : [Bernardo de Passos] (Faro 

: Tipografia Seraphim). – 11 pp. ; in-8.º (22 x 15 cm). – 

Dedicatória manuscrita ao poeta Joaquim Canha. – Poesia lida e 

recitada em Faro, em 1911.  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/ 821.134.3-1 PAS..    

 

 

 

84. 

*1914 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Gloria aos Heroes: Versos recitados 

pelo estudante António Victor Condeça no Teatro Circo, na recita do 1.º de 

Dezembro de 1914. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Tipografia 

Serafim). Fl. solta ; (28,7 x 11,8). 

 

 

85. 

*1917 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Versos recitados pela Ex.ma Snr.ª D. 

Maria Areias na recita de caridade promovida por uma comissão de Senhoras do 

Grémio Popular de Faro em 28 de Maio de 1917 no Cine-Theatro Farense. – Faro : 

[Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Tipografia Serafim). – 4 pp. ; in-fól. (18 x 

12,5). – Trata-se da mesma poesia editada em 1904 com o título Os Pobrezinhos (v. entrada 70. 

deste catálogo). 

 

 

86. 

1947 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. –

CASA DO POETA. – Faro : [Francisco Xavier Cândido 

Guerreiro] (Faro : Tipografia Serafim). – [12] pp. ; in-8.º 

(16 x 11 cm). – Dedicado ao Capitão Matias de Freitas Guimarães. 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 

2808. 
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TIPOGRAFIA DO GOVERNO CIVIL 

 

87. 

*1852 Jornal Cómico do Algarve. N.º 1. Os Dous Pastores – Drama em três 

actos. – Traduzido e imitado de M. Gessner por…. – Faro : [s.n.] (Faro : Secretaria 

do Governo Civil). – 56 pp. ; in-4.º (13,6 x 8,8). 

 

 

88. 

S.d. JORNAL COMICO DO ALGARVE: A ROZA 

DE TAVIRA. COMEDIA EM UM ACTO. Imitação de M. 

de Moratin por…. A acção é em Tavira. Anno de 1840. – 

[s.l. : s.n.] [Faro : Secretaria do Governo Civil6]. 32 pp. ; 

in-8.º (20 x 15 cm). 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, depositado no 

espólio de Mário Lyster Franco. 
 

 

 

TIPOGRAFIA DE O HERALDO 

 

89.  

1917 FRANCO, [Carlos Augusto] Lyster (dir.). – “Futurismo: Gente Nova”, O 

Heraldo («Semanário Republicano Democrático»). – N.º 367 (04/02/1917) – n.º 393 

(05/08/1917). – Faro : Carlos Augusto Lyster Franco ( Faro : Tipografia de O 

Heraldo). – P. 2 ; in-fól. (48,5 x 34 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota J. 3361 G. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Segue-se a sugestão dada por Mário Lyster Franco na Algarviana, dossier D-K, de que o local de 

composição e impressão deste folheto foi o mesmo do que deu à estampa a espécie com o n.º 111. deste 

catálogo, tendo em conta a apreciação que dos dois o autor faz: “devem ter saído ambos da mesma 

oficina, o que se pode com facilidade concluir face ao tipo de letra nalguns títulos em ambos empregado.” 
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TIPOGRAFIA DE LUÍS MASCARENHAS 

 

90. 

1896 AA.VV. – ALGARVE E ALEMTEJO: 

APPENDICE LITTERARIO. – N.º 3 (29/11/1896). – Faro : 

Typographia do Algarve e Alemtejo (Faro : Typographia do 

Algarve e Alemtejo). – 15 pp. (33 – 48) ; in-8.º (22 x 15 

cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota J. 979//16 P.  

 

 

 

 

91. 

1897 OLIVEIRA, F.[rancisco] X.[avier] de Ataíde. – 

Contos Infantis: Collecção de pequenas narrativas 

tendentes a imprimir no espírito das crianças os princípios 

mais convenientes à sua educação religiosa e social por F. 

X. DE ATHAIDE OLIVEIRA. – Faro : [Francisco Xavier de 

Ataíde Oliveira] (Faro : Typographia do Algarve e 

Alemtejo). – 240 pp., vol. I ; in-8.º (18 x 12 cm). – Dedicado 

à sobrinha do autor e a todas as crianças do sexo feminino. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 9756/57 P. 

 

 

92. 

*1901 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Pátria – (á mocidade do Lyceu de Faro) 

– Para ser recitada pelo académico Alexandre de Figueiredo na Recita Gala de 1 

de Dezembro de 1901. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Typographia do 

Algarve e Alemtejo. – 4 pp. ; in-fól. (12,7 x 7,4). 

 

93. 

*1902 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Santa Bíblia – Á mocidade do lyceu de 

Faro dedica o Auctor – Recitada pelo académico António Miguel Galvão – Na 

recita de 1 de Dezembro de 1902 no Teatro Lethes – Faro. – Faro : [Joaquim 
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Rodrigues Davim] (Faro : Typographia do Algarve e Alemtejo). – 4 pp. ; in-fól. 

(13,2 x 8). 

 

94. 

*1905 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Caridade – No bodo aos pobres 

realizado em Faro em sábado de Alleluia – 22 de Abril de 1905 – em honra do 

Ex.mo conselheiro Frederico Ramirez, commemorando a seu benefica passagem 

pelo governo civil deste districto e promovido pelos seus amigos. – Faro : [Joaquim 

Rodrigues Davim] (Faro : Typographia do Algarve e Alemtejo). – 4 pp. ; in-fól., 

(12,5 x 8,3). 

 

95. 

1905 FRANCO, [Carlos Augusto] Lyster. – Contos 

Fúnebres. – Faro : [Carlos Lyster Franco], (Faro : 

Tipografia do Algarve e Alemtejo). – X, 128 pp. : il., capa 

; in-8.º (18 x 11 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L 10647//4 P. 

 

 

 

 

 

 

 

96. 

*1910 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – A Cidade de Faro aos seus visitantes – 

Supplemento de “O Algarve”. – Faro : O Algarve (Faro : Tipografia de O Algarve). 

– Fl. solta ; (36 x 19,9). 

 

97. 

1913 VALDEZ, Henrique Maria Travasso. – Sem Defeza!... Comedia em 1 

Acto: Propaganda da Defeza Nacional. – Faro : [Henrique Maria Travasso Valdez] 

(Faro : Tipografia de O Algarve). – 28 pp. ; in-8.º (22 x 15 cm). 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 
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98. 

*1914 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Lúmen – Poesia dedicada ao núcleo em 

Faro da Liga Nacional d’Instrução. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : 

Tipografia de O Algarve). – Fl. solta ; (28,1 x 12,3). 

 

 

99. 

*1932 AA.VV. – Jardim de Akadémus – Onze ensaios premiados em concurso 

literário no Liceu de Faro. – Faro : [s.n.] (Faro : Tipografia de O Algarve). – 16 pp., 

vol. I : il., 1 gravura sobre um desenho de Augusto J. Martins ; in.8.º (18,4 x 11,4). 

 

 

100. 

1944 SIDÓNIO, Augusto. – SOL DO ALGARVE: 

CANTIGAS. – Faro : [Augusto Sidónio] (Faro : Tipografia 

de O Algarve). – 74 pp. ; in-8.º (18 x 12 cm). – Dedicado 

ao poeta Cândido Guerreiro. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 36334//1 P.  

 

 

 

 

 

 

101. 

1945 CAMPINAS, A.[ntónio] Vicente. – HERANÇA: 

POEMA. – Vila Real de Santo António : Edições «Al-

Gharb» (Faro : Tipografia de O Algarve). – 24 pp. ; in-8.º 

(19 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 43806 // 4P. 
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102. 

1946 CASTELA, Vítor. – ALGARVE EM FESTA: 

Poema. – Faro : [Vítor Castela] (Faro : Tipografia de O 

Algarve). – [80] pp. : il., capa de José Amado da Cunha ; 

in-4.º (23 x 16 cm). – Carta-prefácio de Emiliano da Costa. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821/134.3-1 CAS.   

 

 

 

 

 

103. 

1947 COSTA, Emiliano da. – AS SAUDADES DO 

SILÊNCIO. – Faro : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia 

de O Algarve). – 106 pp. ; in-8.º (19 x 11 cm). – Edição 

numerada e rubricada pelo autor.  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 22000 V. 

 

 

 

 

 

 

 

104. 

1948 COSTA, Emiliano da. – CROMO-SINFONIAS: 

Poema. – Estoi : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia de 

O Algarve). – 121 pp. : il., 1 desenho de Tóssan [António 

Santos] a retratar o autor ; in-8.º (20 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP./821.134.3-1 COS.  
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105. 

1948 MASCARENHAS, João Manuel de. – POESIA: 

PRELÚDIOS. – Faro : [João Manuel Mascarenhas] (Faro : 

Tipografia de O Algarve). – 72 pp. ; in-8.º (21 x 16 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 13738//3 V. 

 

 

 

 

 

 

 

106. 

1949 COSTA, Emiliano da. – PAMPILHOS: Poemas. 

– Estoi : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia de O 

Algarve). – 114 [6] pp. : il., 1 desenho de Tóssan [António 

Santos] a retratar o autor ; in-8.º (20 x 13 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 39237 P. 

 

 

 

 

 

 

 

107. 

1950 ALEIXO, António. – AUTO DO CURANDEIRO. 

– Faro : [s.n.] (Faro : Tipografia de O Algarve). – 26 pp. ; in-

8.º (21 x 14 cm). – Dedicado a António Santos (Tóssan). – 

Prefácio de Fernando Laginha. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2011.  
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108. 

1950 COSTA, Emiliano da. – CONCERTO AO AR 

LIVRE. – Estoi : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia de 

O Algarve. – 116 pp. : il., 1 xilogravura de Sérgio Madeira 

a retratar o autor ; in-8.º (19 x 13 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 21936 V. 
 

 

 

 

 

 

109. 

1950 SILVA, Alberto Marques da. – VARANDA dos 

Meus SONHOS: VERSOS. – Faro : [Alberto Marques da 

Silva] (Faro : Tipografia de O Algarve). – 64 pp. : il., 1 

fotografia do autor ; in-8.º (19 x 12 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

 

 

110. 

1952 COSTA, Emiliano da. – CÂNTICOS e 

TOADAS. – Estoi : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia 

de O Algarve). – 104 pp. : il., 1 fotografia do retrato a 

óleo feito pelo pintor Carlos Porfírio a retratar Emiliano 

da Costa ; in-8.º (19 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 40970 //1 P. 
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111. 

1955 GOMES, Elviro Rocha. – Deixaste cair uma 

rosa: (Poemas). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : 

Tipografia de O Algarve). – 32 pp. ; in-8.º (20 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 43999 //5 P. 

 

 

 

 

 

 

112. 

1956 GOMES, Elviro Rocha. – Rua Longa 

(Poemas). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : Tipografia 

de O Algarve). – 28 pp. ; in-8.º (19 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 44447 //5 P. 

 

 

 

 

 

 

 

113. 

1956 LENCASTRE, Hernâni de. – ANANTO: 

Poemas de Andejo & do Efémero Trânsito. – Faro : 

[Hernâni Lencastre] (Faro : Tipografia de O Algarve). – 

176 pp. : il., capa do autor, 1 caricatura (o autor visto por 

ele mesmo), ex-libris do autor ; in-8.º (19 x 13 cm).  

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  
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114. 

1956 SILVA, Alberto Marques da. – Meu coração vai 

falar… VERSOS. – Faro : [Alberto Marques da Silva] (Faro 

: Tipografia de O Algarve). – 76, XI pp. : il., capa e 1 

retrato do autor desenhados por Américo Marinho ; in-8.º 

(21 x 14 cm). – Tiragem de 515 exemplares. Destes, 500 foram 

tomados por inscrições e os 15 restantes, com capa de luxo, não foram 

colocados no mercado. 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

115. 

1956 SILVA, Alberto Marques da. – Meu coração vai 

falar… VERSOS. – 2.ª ed.. – Faro : [Alberto Marques da 

Silva] (Faro : Tipografia de O Algarve). – 76, XII pp. : il., 

capa e 1 retrato do autor desenhados por Américo Marinho 

; in-8.º (21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

 

116.  

1958 SILVA, Alberto Marques da. – Rosas do meu 

jardim: VERSOS. – Faro : [Alberto Marques da Silva] 

(Faro :  Tipografia de O Algarve). – 96, XI pp. : il., capa de 

A. Santa Clara e 1 fotografia da escultura feita por Sidónio 

Almeida a retratar o autor ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  
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117. 

1958 SILVA, Alberto Marques da. – Rosas do meu 

jardim: VERSOS. – 2.ª ed.. – Faro : [Alberto Marques da 

Silva] (Faro :  Tipografia de O Algarve). – 96, XI pp. : il., 

capa de A. Santa Clara e 1 fotografia da escultura feita por 

Sidónio Almeida a retratar o autor ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/821.134.3.1 SIL. 

 

 

 

 

118.  

1959 CASTELA, Vítor. – BALADA D’AQUÉM E 

D’ALÉM FÉ. – Faro : [Vítor Castela] (Faro: Tipografia 

de O Algarve). – 16 pp. : il., capa ; in-8.º (19 x 13 cm). – 

O poema foi recitado, pela primeira vez, no Cinema Santo António, 

em Faro, pelo declamador algarvio João Pires, a 24/04/1959. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 49579 P.  

 

 

 

 

 

 

119.  

1959 MAGALHÃES, Joaquim. – Romance do Poeta 

Aleixo. – Faro : [Joaquim Magalhães] (Faro : Tipografia 

de O Algarve). – 16 pp. ; in-8.º (17 x 11 cm). – O poema foi 

recitado, pela primeira vez em 1959, por ocasião da representação do 

Auto do Curandeiro, pelo grupo do Teatro Amador de Faro. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/821.134.3-1.MAG.  
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TIPOGRAFIA MINERVA 

 

120.  

1880 BELO, João Frederico Tavares (prop.). – O 

ALGARVE ILLUSTRADO: JORNAL LITTERARIO. – N.º 

1 (01/06/1880) – n.º 18 (15/02/1881). – Faro : [João 

Frederico Tavares Belo] (Faro : Typographia Minerva). – 

4 pp. : il., fotografia em todas as primeiras páginas ; in-fól. 

(33 x 20 cm). 

Exemplar consultado no ADF, com a cota BEL/ALG. 

 

 

 

121. 

*1880 GUIMARÃES, José Francisco. – A Camões – Poesia de J. F. 

Guimarães, recitada no theatro Lethes, na noite de 1º de Junho de 1880, por 

occasião do tricentenário de Camões. – Faro : [José Francisco Guimarães] Faro : 

Typographia Minerva. – Fl. solta. 

 

 

122. 

1881 BELO, João Frederico Tavares (dir.). – Almanach Farense para 1881: 

Parte Litteraria. – Faro : [João Frederico Tavares Belo] (Faro : Typographia 

Minerva). – Pp. 49-116 ; in-8.º (13 x 8 cm). 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, p. 61. Exemplar não localizado. 

 

 

TIPOGRAFIA MINERVA FARENSE, LDA. 

 

123. 

*1933 AA.VV. – Jardim de Akadémus: Treze ensaios premiados em Concurso 

Literário no Liceu de Faro. – Faro : [s.n.] (Faro : Tipografia Minerva Farense, 

Lda.). – 32 pp., vol. II ; in.fól. (23 x 18).  
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TIPOGRAFIA NOVA MINERVA  

 

124. 

*1905 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – 1.º de Dezembro – Poesia Recitada pelo 

académico J. B. Caleça. I-XII-905. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : 

Tipografia Nova Minerva). – 4 pp. ; in-fól. (13,3 x 7,5). 

 

 

125.  

*1906 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Invocação ás Senhoras de Faro na festa 

académica em beneficio da Philantropica do Lyceu de Faro em 25 d’agosto de 

1906. – Faro: [Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Tipografia Nova Minerva). – 4 

pp. ; in-fól. (13 x 7,8). 

 

126. 

1907 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – LIBERDADE! 

Poesia recitada pelo academico Raul Duarte Calazans NA 

RECITA DE GALA DO 1.º de Dezembro. – Faro : 

[Joaquim Rodrigues Davim] (Faro : Tipografia Nova 

Minerva). – 4 pp. ; in-8.º (16,90x14,00 cm). 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da Região de Turismo 

do Algarve, com a cota 2442. 

 

 

 

 

127. 

S.d. CUNHA, Jaime [Jorge da]. – CARTA DE 

AMOR. – Faro : [Jaime Jorge da Cunha] (Faro : 

Tipografia Nova Minerva). – 16 pp. ; in-8.º (16 x 11 cm). 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 

82 CUN RTA/26/ALG 271. 
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TIPOGRAFIA REGIONAL EDITORA, LDA. 

 

128. 

1922 SOUSA, Manuel Caetano de. – TEATRO: 

SACRIFÍCIO DE ENFERMEIRA. – Faro : [Manuel 

Caetano de Sousa] (Faro : Tipografia Regional Editora). – 

16 pp. ; in-8.º (21 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 4913//4 V. 

 

 

 

 

 

 

129. 

[1923?] SOUSA, Manuel Caetano de. – ROSA MARIA. 

– Faro : Livraria A. S. Capela (Faro : Tipografia Regional 

Editora). – 50 pp. : il., capa de Raul Carneiro ; in-8.º (16 x 

11 cm). – Data do depósito legal: 1923. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 19658 // 5 P. 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA UNIÃO 

 

130. 

1914 SANCHO, José Dias. – A CEIA DOS 

CÁBULAS: Paródia á Ceia dos Cardiaes do Sr. Julio 

Dantas. – Faro : Livraria das Novidades (José de Sousa 

Uva Júnior) (Faro : Tipografia União). – 24 pp. ; in-8.º (20 

x 13 cm). – Prefácio de Bernardo de Passos. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 59461 P. 
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131. 

1916 MESQUITELA, Bernardo da Costa. – A 

Estrella da Manhã: Conto do Mar Algarvio. Recitado pela 

distincta actriz a Senhora D. Emília de Olivira, em Olhão e 

Faro a 7 e 8 de Setembro. – Faro : [Bernardo da Costa 

Mesquitela] (Faro : Tipografia União). – 8 pp. ; in-8.º (22 x 

15 cm). 

Exemplar consultado na BAFCG, com a cota BB 15110.   

 

 

 

132. 

1916 SANCHO, José Dias. – Aos homens de 

Portugal! (VERSOS) [separata]. – Faro : O Sul (Faro :  

Tipografia União). – 12 pp. : il., capa com desenho de 

Boaventura Passos a retratar o autor ; in-8.º (22 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BCA, com a cota 2150.  

 

 

 

 

 

 

133. 

1920 SOUSA, Manuel Caetano de. – VERSOS (Com 

uma apreciação do ilustre poeta Dr. Rodrigues Davim). – 

Faro : Livraria das Novidades (Faro : Tipografia União). – 

56 pp. ; in-8.º (16 x 11 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 15500 // 12 P. 
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134. 

*1920 NASCIMENTO, António do e FRANCO, Mário [Augusto Barbosa] 

Lyster. – Coplas da Revista Citadina em 2 actos e 6 quadros Ora Toma!!!.... – Faro 

: [António do Nascimento e Mário Augusto Barbosa Lyster Franco] (Faro : 

Tipografia União). – 16 pp. ; in-8.º (22,5 x 16,5). 

 

135. 

1921 NASCIMENTO, António do. – Coplas da 

Revista-fantasia BICHAS DE RABIAR: 2 actos e 10 

Quadros. – Faro : [António do Nascimento] (Faro : 

Tipografia União). – 16 pp. ; in-8.º (23 x 17).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

136. 

1921 SANCHO, José Dias. – SERENATA DE 

MEFISTÓFELES. – Faro : Livraria das Novidades (Faro 

: Tipografia União). – 64 pp. : il., capa de Bernardo 

Marques ; in-8.º (17 x 11 cm). 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 

LIT-82 SAN RTA/CDI 411. 

 

 

 

 

137. 

1923 SOUSA, Manuel Caetano de. – Sinfonia 

Dolorosa. – Faro : Livraria Capela (Faro : Tipografia 

União). – 48 pp. ; in-8.º (21 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821/134.3-1 SOU. 
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138. 

1924 MARQUES, Maria Feliciana Marim. – 

ROSAS DO NATAL. – Faro : [Maria Feliciana Marim 

Marques] (Faro : Tipografia União). – 48 pp. : il., capa ; 

in-8.º (16 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 11945 1 P. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

139. 

1924 SOUSA, Manuel Caetano de. – QUEM 

CANTA…. – Faro : Livraria Palma & Fazenda, Lda. (Faro : 

Tipografia União). – [84] pp. : il., capa de Raul Carneiro ; 

in-8.º (22 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2158.  

 

 

 

 

 

140. 

1931 NEMÉSIO, Elias [pseud. de Padre Manuel 

Francisco Pardal]. – Gente da Serra: Ensaio sôbre o 

Casamento, Emmoldurado em Quadros Rústicos. – Faro : 

[Elias Nemésio] (Faro : Tipografia União). – 272 pp. : il., 

capa, 15 gravs. ; in-8.º (21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 11569 V. 
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141.  

1933 AZEVEDO, Raquel Coelho. – ABC Divino e o Sonho duma Criança: 

verso e prosa. – Salir : Raquel Coelho Azevedo (Faro : Tipografia União). – 16 pp. ; 

in.fól. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, p. 212. Exemplar não localizado. 

 

 

142. 

1933 AZEVEDO, Raquel Coelho. – Amor e Saudade: Versos. – Salir : Raquel 

Coelho Azevedo (Faro : Tipografia União). – 18 pp. ; in.fól. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, p. 212. Exemplar não localizado. 

 

 

 

 

143. 

1933 AZEVEDO, Raquel Coelho. – Uma inspiração. – Salir : Raquel Coelho 

Azevedo (Faro : Tipografia União). – 20 pp. ; in.fól. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, p. 212. Exemplar não localizado. 

 

 

 

144. 

1935 AZEVEDO, Raquel Coelho. – O Bom Conselheiro: Versos. – Salir : 

Raquel Coelho Azevedo (Faro : Tipografia União). – 18 pp. ; in.fól. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, p. 212. Exemplar não localizado. 

 

 

 

145.  

1936 AZEVEDO, Raquel Coelho. – Sem Deus Nada Somos: Versos e prosa. – 

Salir : Raquel Coelho Azevedo (Faro : Tipografia União). – 20 pp. ; in.fól. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, p. 212. Exemplar não localizado. 
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146. 

*1938 AA.VV. – Alte: Cercam Alte quatro cerros / Que lhe fazem sentinela: / 

Farrobeirão, Francelheira, / Galvana e Rocha Amarela. // (da tradição oral) / 4-X-

938. – [s.l. : s.n.] (Faro : Tipografia União]. – 4 pp. ; in fól. (14 x 9). – A edição foi 

apenas de 100 exemplares destinados aos membros do júri do concurso da «Aldeia mais portuguesa 

de Portugal», em que Alte tomou parte e que a visitaram na mesma data, e aos jornalistas e outras 

pessoas que os acompanhassem. Não entrou no mercado. 

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Algarviana: Subsídios para uma Bibliografia do Algarve e dos 

Autores Algarvios, vol. I, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1982, pp. 102-103. Exemplar não localizado. 

 

 

147. 

1939 VALE, João Serrão Cintra do. – ROSA 

MÍSTICA (NOVELA). – Faro : [João Serrão Cintra do 

Vale] (Faro : Tipografia União). – 44 pp. : il., capa, 1 

grav. ; in-8.º (22 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 12576//7 V. 

 

 

 

 

 

 

148. 

1942 LOPES, Francisco Fernandes (dir.) e ROULET, 

Lionel (red.). – AFINIDADES: REVISTA DE CULTURA 

LUSO-FRANCESA. – N.º 1 (Setembro-1942) – n.º 3 

(Julho-1943). Faro : João Romualdo Mascarenhas (Faro : 

Tipografia União). – 96 pp. : il., capa, 8 gravs. ; in-4.º (23 

x 17 cm). – Tiragem de 1500 ex. 

Exemplar consulta na BMF, com a cota P00008. 
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149. 

1943 ALEIXO, António. – QUANDO COMEÇO A 

CANTAR. – Faro : Círculo Cultural do Algarve (Faro : 

Tipografia União). – 64 pp. ; in-8.º (18 x 12 cm). – Prefácio 

de Joaquim Magalhães. – Dedicado a José Rosa Madeira. – Tiragem 

de 1100 ex. 

Exemplar consulta na BMF, com a cota DEP/821.134.3-1 ALE.  

 

 

 

 

 

150. 

1945 ALEIXO, António. – Intencionais. – Faro : 

Círculo Cultural do Algarve (Faro : Tipografia União). – 76 

pp. : il., 1 desenho de Tóssan [António Santos] a retratar o 

autor ; in-8.º (19 x 12 cm). – Prefácio de Joaquim Magalhães. – 

Dedicado ao Dr. Armando Gonçalves e ao Dr. Joaquim Magalhães. 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

151. 

1946 AA.VV. – PRODUÇÕES PREMIADAS nos II 

Jogos Florais da Primavera. – Faro : Ginásio Clube de 

Faro (Faro : Tipografia União). – 76 pp. : il., capa e 5 

desenhos de Garcia Martins ; in-4.º (24 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BJT, com a cota P.A.G. 1/7.66.  
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152. 

1947 ALVES, Manuel Urbano. – À sombra do meu 

moinho. – Faro : [Manuel Urbano Alves] (Faro : 

Tipografia União). – 56 pp. ; in-8.º (24 x 17 cm).  

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2017.  

 

 

 

 

 

 

153. 

1947 TAVARES, Silva. – ALGARVE DE SONHO E 

LENDA: Poesia lida pelo Autor nos Jogos Florais da 

Emissora Nacional realizados em Faro, a 7 de Agosto de 

1947 [separata]. – Faro : Correio do Sul (Faro : Tipografia 

União). – 4 pp. : il. capa ; in-4.º (23 x 15 cm). – Poema 

dedicado a Cândido Guerreiro. – Tiragem de 20 ex. numerados e 

rubricados pelo autor. Não entrou no mercado. 

Exemplar consultado na BJT, com a cota P.A.G. 1/7.5.  

 

 

 

 

154. 

1948 ALEIXO, António. – AUTO da VIDA e da 

MORTE. – Faro [s.n.] (Faro : Tipografia União). – 32 pp. ; 

in-8.º (19 x 11 cm). – Prefácio de Joaquim Magalhães. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821/134.3-1 ALE. 
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155. 

*1948 GOMES, Padre José. – Como é bela a nossa vida, quando a sabemos 

viver!. – Faro : [Padre José Gomes] (Faro : Tipografia União). – 38 pp. ; in-4.º (17 x 

11). 

 

 

 

156. 

1949 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. –  

AVANTE E SANTIAGO: Poesia Recitada em Faro no 

acto solene da inauguração das festas comemorativas do 

VII Centenário da Conquista da Cidade [separata]. – 2.ª 

ed.. – Faro : Correio do Sul (Faro : Tipografia União). – 4 

pp. ; in-4.º (23 x 15cm). – A primeira edição do poema foi dada 

à estampa na primeira página do jornal Correio do Sul, n.º 1639, de 

31/03/1949, acompanhado de uma fotografia do autor e do fac-símile 

da sua assinatura. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821/134.3-1 GUE. e reprodução da capa feita a partir do 

Espólio Cândido Guerreiro: Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte. 

 

 

 

 

157. 

1949 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. – 

Uma Promessa. – Faro : [Francisco Xavier Cândido 

Guerreiro] (Faro : Tipografia União). – 8 pp. ; in-4.º (23 x 

17 cm). 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82 

GUE RTA/23/ALG. e reprodução da capa feita a partir do Espólio Cândido 

Guerreiro: Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte. 
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158. 

1953 CASTELA, Vítor. – Mar do Sul: POEMAS. – 

Faro : [Vítor Castela] (Faro : Tipografia União). – 76 pp. : 

il., capa de Sidónio de Almeida ; in-4.º (23 x 18 cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821/134.3-1 CAS. 

 

 

 

 

 

 

159. 

1956 CABRITA, Sotero. – Meditações. – Faro : 

[Sotero Cabrita] (Faro : Tipografia União). – 40 pp. ; in-8.º 

(20 x 15 cm). – Prefácio de Joaquim Magalhães. – Tiragem de 500 

ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 45286 P. 

 

 

 

 

 

160. 

1956 CARVALHO, Amadeu Ferreira de Almeida. – 

Recordando… Memórias e impressões [separata]. – Faro : 

Correio do Sul (Faro : Tipografia União). – 196 pp. : il., 

capa, 99 gravs. ; in-8.º (22 x 17 cm). – Prefácio de Mário 

Lyster Franco. – Tiragem de 120 ex. numerados e rubricados pelo 

autor. Não entrou no mercado. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota H.G. 19758 V. 
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161. 

1956 FRANCO, Mário Lyster (dir.). – ARRAIAL: 

PÁGINA LITERÁRIA MENSAL DO CORREIO DO SUL. 

– N.º 1 (18/10/1956) – n.º 16 (10/07/1958). – Faro : 

Correio do Sul (Faro : Tipografia União). – 1 p. : il., 

fotografias e caricaturas; in-fól. (53 x 36 cm). 

Exemplar consultado no ADF.  

 

 

 

 

162. 

1956 FRANCO, Mário Lyster. – Estoi: Ao Poeta Emiliano da Costa Paródia 

por Mário Lyster Franco [separata]. – Faro : Correio do Sul (Faro : Tipografia 

União). – 4 pp. : il., desenho de Canelas a retratar Mário Lyster Franco, desenho de 

Tóssan a retratar Emiliano da Costa; in-8.º (22 x 17 cm). – O autor parodia o poema Alte 

de Emiliano da Costa dedicado a Cândido Guerreiro, datado de 1930, e também aqui publicado. Na 

verdade, a separata tem duas capas: Alte: Ao Poeta Cândido Guerreiro por Emiliano da Costa e 

Estoi: Ao Poeta Emiliano da Costa Paródia por Mário Lyster Franco. Foi editada por ocasião das 

festas de Tavira e Faro, em homenagem a Emiliano da Costa, a 1 e 2 de Dezembro de 1956.  

Exemplar consultado na BJT, com a cota P.A.G. 1/5.19. 
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163. 

1957 COSTA, Emiliano da. – ASAS: POESIAS. – 

Faro : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia União). – 

XVI, 104 pp. : il., capa de A. Santa Clara, 1 desenho de 

Américo Marinho a retratar o autor ; in-8.º (20 x 13 cm). – 

Prefácio de Joaquim Magalhães. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP. 

 

 

 

 

 

 

164. 

1958 BALTÉ, António H.[enrique]. – RAPSÓDIA 

EM RIMAS DESUSADAS POR ANTÓNIO H. BALTÉ. – 

Faro : [António Henrique Balté] (Faro : Tipografia União). 

– 96 pp. ; in-4.º (23 x 17 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 15119 V. 

 

 

 

 

 

165. 

1958 GOMES, Elviro Rocha. – JOSÉ: poema de 

Elviro Rocha Gomes. – Faro : [Elviro Rocha Gomes] (Faro 

: Tipografia União). – 12 pp. ; in-8.º (17 x 11 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 47930 P. 
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166. 

1958 GONÇALVES, António da Silva. – O 

CARNAVAL DE EL-REI CHÉ-CHÉ (farpas 

moçambicanas). – Faro : [António da Silva Gonçalves] 

(Faro : Tipografia União). – 107 pp. ; in-8.º (18 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 48257 P. 

 

 

 

 

 

 

167. 

1958 SANTOS, António Augusto. – BENFICA-

SPORTING: FARSA EM UM ACTO [separata da Folha do 

Domingo], Faro : António Augusto Santos (Faro : 

Tipografia União). – 20 pp. : il., fotografia do autor ; in-8.º 

(22 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota B.A. 3111 P. 

 

 

 

 

 

168. 

1959 COSTA, Emiliano da. – PINTURESCAS: 

POEMAS. – Faro : [Emiliano da Costa] (Faro : Tipografia 

União). – 120 pp. : il., capa e 1 desenho de D.[ourabe?], 1 

desenho de Tóssan a retratar o autor ; in-8.º (20, x 14 cm).  

Exemplar consultado na colecção particular de PJP. 
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169. 

1959 GOMES, Elviro Rocha. – CRUELDADE: 

DRAMA HISTÓRICO. – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro 

: Tipografia União). – 24 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 49288 P. 

 

 

 

 

 

 

170. 

1959 GOMES, Elviro Rocha. – LEOPOLDO 

SALVATERRA (COMÉDIA). – Faro : Elviro Rocha Gomes 

(Faro : Tipografia União). – 49 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 49775 P.  

 

 

 

 

 

 

 

171. 

1959 GOMES, Elviro Rocha (trad.). – RAMO DE 

FLORES EXÓTICAS. – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro :  

Tipografia União). – 112 pp. ; in-8.º (22 x 15 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  
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172. 

1959 SANTOS, António Augusto. – VILHENAS:  

Drama histórico [separata da Folha do Domingo]. – Faro : 

António Augusto dos Santos (Faro : Tipografia União). – 

21 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 48981 P.  

 

 

 

 

 

 

173. 

1959 VILHENA, Arnaldo. – Cântico Pagão do Sol 

e do Mar. – Faro : Ginásio Clube Naval (Faro : 

Tipografia União). – 8 pp. : il., capa de Xabregas ; in-8.º 

(16 x 11 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 48981 P.  

 

 

 

 

 

 

 

174. 

1960 CUNHA, Norberto. – Panorama da Cidade. –  

Faro : [Norberto Cunha] (Faro : Tipografia União). – 8 pp. 

; in-8.º (22 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821/134.3-1 CUN. 
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175. 

1960 FERREIRA, José Mendes. – As Naus da Índia. – 

Olhão : [José Mendes Ferreira] (Faro : Tipografia União). – 

208 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L.51134 P. 

 

 

 

 

 

 

 

176. 

1960 GOMES, Elviro Rocha. – O LONGE E O 

PERTO (POEMAS). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : 

Tipografia União). – 32 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM. 

 

 

 

 

 

 

177. 

1960 GOMES, Elviro Rocha. – O SUL DO MEU 

PAÍS (SONETOS). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : 

Tipografia União). – 24 pp. ; in-8.º (21 x 16 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM. 
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178. 

1960 GOMES, Elviro Rocha. – VULPES 

FABULOSA. – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : 

Tipografia União). – 32  pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM.. 

 

 

 

 

 

 

179.  

1960 MACHEIRA, António. – ATÉ AMANHÃ, MEU 

FILHO: contos. – Faro : José P. C. Macheira e Manuel 

Parreira Dias (Faro : Tipografia União). – 126 pp. : il., capa 

de Nardo e fotografia do autor ; in-8.º (22 x 19 cm). – 

Prefácio de Joaquim Magalhães e notas biográficas por José Macheira. 

Exemplar consultado na colecção de PJP.   

 

 

 

 

 

 

180. 

1961 FERNANDES, Padre António Domingues. –  

Contos e crónicas por Andofer. – Faro : Padre António 

Domingues Fernandes (Faro : Tipografia União). – 164 pp. 

: il., capa e 9 desenhos de Alfredo Carlos ; in-8.º (17 x 13 

cm). 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 
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181. 

1963 CARVALHO, Amadeu Ferreira de Almeida. – 

Recordando… Memórias e impressões. – 2.ª ed. aum.. –  

Faro : Amadeu Ferreira de Almeida Carvalho (Faro :  

Tipografia União). – 200 pp. : il., capa, 122 gravs. ; in-8.º 

(22 x 17 cm). – Tiragem de 150 ex., dos quais 50, numerados e 

rubricados, não entraram no mercado. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota 374.  

 

 

 

182. 

1963 LOPES, Morais. – POESIA = COR + 

MOVIMENTO: SONETOS. – Faro : [Morais Lopes] (Faro : 

Tipografia União). – 80 pp. ; in-8.º (22 x 17 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 16545 V. 

 

 

 

 

 

 

 

183.  

1964 AA.VV. – Jogos Florais da PRAIA DE 

ARMAÇÃO DE PÊRA em 1963. – Armação de Pêra : Junta 

de Turismo de Armação de Pêra (Faro : Tipografia União). 

– 78 pp. : il., 3 fotografias da praia de Armação de Pêra ; 

in-4.º (25,00 x 18 cm).  

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82-1 

JOG. 
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184. 

1964 CARRAPATO, Júlio. – ZAGALA: Poemas. – 

Faro : [Júlio Carrapato] (Faro : Tipografia União). – 78 pp. 

: il., capa reproduz um quadro do autor ; in-4.º (23 x 17 

cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821/134.3-1 CAR. 

 

 

 

 

 

185. 

1964 RENDÓN, Manuel. – SPIRALES: POÈMES. – 

Faro : [Manuel Rendón] (Faro : Tipografia União). – 92 

pp. ; in-4.º (23 x 17 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 16969 V. 

 

 

 

  

 

 

186. 

1966 BARROS, [José Ricardo Júdice] Samora. – 30 

Sonetos. – Faro : [José Ricardo Júdice Samora Barros] 

(Faro : Tipografia União). – 72 pp. : il., auto-retrato do 

autor ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 18438 V. 
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187. 

1966 CARVALHO, Amadeu Ferreira de Almeida. – 

ESCANDINAVIANA: Impressões, Citações e Provérbios. 

– Faro : [Amadeu Ferreira de Almeida Carvalho] (Faro : 

Tipografia União). – 64 pp. : il., fotografias ; in-8.º (17 x 

12 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

 

 

188. 

1967 PARDAL, P.[adre] [Manuel Francisco]. – A 

MENINA DE ÁGUAS FRIAS. – Faro : [Padre Manuel 

Francisco Pardal] (Faro : Tipografia União). – 144 pp. ; in-

8.º (22 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 18439 V. 

 

 

 

 

 

189. 

1968 ALEIXO, António. – AUTO DA VIDA E DA 

MORTE. – 2.ª ed.. – Faro : [s.n.] (Faro : Tipografia 

União). 32 pp. ; in-8.º (20 x 14 cm). – Prefácio de Joaquim 

Magalhães. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 19274 V. 
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190. 

1968 ALEIXO, Arminda Martins. – RAIZ DO 

PASSADO: POEMAS E VERSOS. – Faro : [Arminda 

Martins Aleixo] (Faro : Tipografia União). – 80 pp. : il., 1 

retrato da autora ; in-4.º (23 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821/134.3-1 ALE. 

 

 

 

 

 

191. 

1968 GOMES, Elviro Rocha. – SORRIDENTE 

(POEMAS HUMORÍSTICOS). – Faro : Elviro Rocha 

Gomes (Faro : Tipografia União). – 80 pp. ; in-8.º (21 x 15 

cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 19037 V. 

 

 

 

 

 

 

192. 

1969 GOMES, Elviro Rocha. – COM LICENÇA! 

POEMAS HUMORÍSTICOS. – Faro : Elviro Rocha Gomes 

(Faro : Tipografia União). – 72 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP. 821.134.3-1 GOM. 
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193. 

1969 GOMES, Elviro Rocha. – O Dia do Pai 

(Poemas). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : Tipografia 

União). – 48 pp. ; in-8.º (22 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 20162 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194. 

1971 GOMES, Elviro Rocha. – Nel, o perseguido. – 

Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : Tipografia União). – 

128 pp. : il., capa de Luís Alexandre ; in-8.º (21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 67157 P. 

 

 

 

 

 

 

 

195. 

1972 GOMES, Isidoro da Silva. – Ímpetos Naturais (Algures no Ribatejo Há 

Meio Século). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Faro : Tipografia União). – 80 pp. ; in-

8.º (21 x 15 cm). – Prefácio de Elviro Rocha Gomes. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 22371 V. 
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196. 

1972 GOMES, Elviro Rocha. – Impressões sobre 

Poetas. – Faro : [Elviro Rocha Gomes] (Faro : Tipografia 

União). – 164 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 22370 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

197. 

1974 PARDAL, P.[adre] [Manuel Francisco]. – 

RAZÕES DA MINHA RAZÃO. – Faro : [Manuel Francisco 

Pardal] (Faro : Tipografia União). – 142 pp. ; in-8.º (21 x 

15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 22813 V. 

 

 

 

 

 

 

198. 

1976 MATIAS, António. – Meus poemas de Natal. – 

Faro : [António Matias] (Faro : Tipografia União). – 16 

pp. : il., capa do autor ; in-8.º (21 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 22813 V. 
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199. 

1977 COROA, [Emílio] Campos. – TÚNEL: Poemas 

imperfeitos de quem se sabe não poeta. Rasgá-los? Para 

quê?. – Faro : [Emílio Campos Coroa] (Faro : Tipografia 

União). – 144 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 25211 V.  

 

 

 

 

 

200. 

1979 FRANCO, Mário Lyster. – Salazar Moscoso: 

Um poeta algarvio esquecido. Notas bio-bibliográficas e 

breve antologia [separata]. – Faro : Correio do Sul (Faro :  

Tipografia União). – 20 pp. ; in-8.º (22 x 17 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota B. 6447 V. 

 

 

 

 

 

201. 

1979 GOMES, Maria de Deus Seruca Kruss. – 

POEMAS: Grito d’uma Alma. – Faro : [Maria de Deus 

Seruca Kruss Gomes] (Faro : Tipografia União). – 48 pp. 

; in-8.º (21 x 14 cm).  

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82 

GOM RTA/23/ALG 213. 
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202. 

1980 ARTUR, [Joaquim Luís] Oliva da Mata. –  

NÃO VÃO AS ESTRELAS ACORDAR. – Faro : [Joaquim 

Luís Oliva da Mata Artur] (Faro : Tipografia União). – 24 

pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 cm). – “Cartão de apresentação” 

por Joaquim Magalhães e “Apontamentos de Poetas e Escritores” 

(Antero Nobre, Arnaldo Martins de Brito e Vítor Castela). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP/821.134.3-1 ART. 

 

 

 

 

203. 

1980 FARIAS, Francisco Martins. – OS VERSOS DE 

Francisco Martins Farias: POETA POPULAR. – 

Querença : Junta de Freguesia de Querença (Faro : 

Tipografia União. – 52 pp. : il., retrato do autor ; in-8.º (21 

x 15 cm). – Prefácio de Manuel Viegas Guerreiro e biografia por 

Manuel Mendes Farias. 

Exemplar por consultado na Biblioteca Central da UALG, com a cota 821-

134.3-1.  
 

 

 

204. 

1981 CUSTÓDIO, Idália Farinho. – O Rouxinol e a 

Rosa. – Loulé : [Idália Farinho Custódio] (Faro : Tipografia 

União). – 52 pp. : il., desenhos infantis ; in-8.º (21 x 15 

cm).  

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 

CUS RTA/26/ALG 523.  
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205. 

1981 SABINO, O Desconhecido [pseud. de Manuel 

José]. – A MINHA PAIXÃO. – 2.ª ed.. – Faro : [Sabino] 

(Faro : Tipografia União). – 98 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 

15 cm). – Prefácio de Emílio Campos Coroa. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 29146 V. 

 

 

 

 

 

206. 

1982 DENTINHO, José António e CABRITA, 

Fernando (rec., introd. e notas de). – Os Versos de José 

António Dentinho. – Olhão : Câmara Municipal de Olhão 

e Comissão Cultural Olhanense (Faro : Tipografia União). 

– 36 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 31328 V. 

 

 

 

 

 

207. 

1983 MARTINS, Carlos. – POEMA SOBRE «A 

TOMADA DE FARO AOS MOUROS» BASEADO NA 

CRÓNICA DE EL-REI D. AFONSO III DE DUARTE 

NUNES LIÃO. – Faro : Câmara Municipal de Faro (Faro : 

Tipografia União). – 20 pp. : il. capa ; in-8.º (22 x 16).  
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208. 

1983 OLÍVIO, Tito. – SONETOS PROIBIDOS E 

OUTROS POEMAS. – Faro : Rotary Club de Faro (Faro : 

Tipografia União). – 96 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 32570 V. e reprodução da capa 

feita a partir da colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

 

 

209. 

1987 MARQUES, António Teixeira. – POEMAS 

BREVES. – 2.ª ed. cor. e aum.. – Faro : [António Teixeira 

Marques] (Faro : Tipografia União). – 126 pp. ; in-8.º (19 

x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 81600 P. 

 

 

 

 

 

210. 

1988 MATOS, [Manuel] Raul de. – Que terra é essa, 

o Algarve?!... . – Faro : Câmara Municipal de Faro (Faro : 

Tipografia União). – 108 pp. : il., retrato do autor ; in-8.º 

(21 x 15 cm). 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821.134.3-1 MAT. 
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211. 

1991 CABRITA, Maria José Ramos. – A VERDADE 

NOS MEUS VERSOS. – Faro : [Maria José Ramos Cabrita] 

(Faro : Tipografia União). – 202 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 

15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 44642 V.  

 

 

 

 

212.  

S.d. A VINGANÇA D’ UM FILHO. – Faro : Livraria 

Capela (Faro : Tipografia União). – 74 pp. ; in-8.º (18,00 x 

13 cm). 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  
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I.6 CONCELHO DE OLHÃO 
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ALIANÇA GRÁFICA DO SUL, LDA. 

 

213. 

1961 COELHO, José Eduardo. – ATLANTIDE! Meu 

reino de outrora (Humanos, farrapos em vida e na 

morte…). – Olhão : [José Eduardo Coelho] (Olhão :  

Aliança Gráfica do Sul, Lda.). – 28 pp. : il., capa; in-8.º (21 

x 15 cm).  

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82 

GOM RTA/26/ALG 229. 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA CENTENO 

 

214. 

*1902 LÚCIO, João. – Anno Bom. – Olhão : [João Lúcio] (Olhão : Tipografia 

Centeno). – 4 pp. ; in-8.º (19,60 x 11,90). 

 

 

 

TIPOGRAFIA DA EDITORA OLHANENSE, LDA. 

 

215. 

1922 SANCHO, José Dias. – OS ÍDOLOS DE : 

BARRO II: JÚLIO DANTAS. – Olhão : Editora Olhanense, 

Lda. (Olhão : Tipografia da Editora Olhanense, Lda.). – 72 

pp. : il., capa de Bernardo Marques ; in-8.º (20 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 10407//3 V. 
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216. 

1923 CRUZ, Ivo. – GÔTAS DE TINTA. – Olhão : 

[Ivo Cruz] (Olhão : Tipografia da Editora Olhanense, 

Lda.). – 52 pp. : il., capa de Isaura Cavalheiros, ex-libris de 

Rodrigues Miguéis ; in-8.º (16 x 10 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 19974//4 P.  

 

 

 

 

217.  

1929 DENTINHO, José António. – O Meu Testamento: Versos Humorísticos. 

– [s.l. : s.n.] (Olhão : Tipografia da Editora Olhanense, Lda.). – 16 pp. : il., 1 retrato 

do autor.  

Notícia em DENTINHO, José António / CABRITA, Fernando (rec., introd. e notas de), Os Versos de 

José António Dentinho, Olhão, Câmara Municipal de Olhão e Comissão Cultural Olhanense, 1982, p. 34. 

Exemplar não localizado. 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA FELICIANO ALVES 

 

218. 

1938 BAPTISTA, Adriano. – Coplas da Revista em 2 

actos e 5 quadros: CONVERSA P’RA MAIS UM 

NÚMERO. – Olhão : [s.n.] (Olhão : Tipografia F. Alves). – 

10 pp. ; in-8.º (20 x 15 cm). – Tiragem de 400 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 31298//13 P. 
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219. 

1982 ARTUR, [Joaquim Luís] Oliva da Mata. – 

Diário de um Pensador. – Olhão : [edição do autor] (Olhão 

: Tipografia Feliciano). – 8 pp., vol. I ; in-8.º (22 x 16 cm). 

– Prefácio de Alberto Iria. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota 2156.  

 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA MINERVA OLHANENSE 

 

220. 

*1903 LÚCIO, João. – A Redempção. – Olhão : [João Lúcio] (Olhão : 

Tipografia Minerva Olhanense). – 4 pp. ; in-8.º (16,20 x 11,00). 

 

 

TIPOGRAFIA PROGRESSO 

 

221.  

1916 RAMOS, Raul Pousão (prop., dir. e ed.). – HORA LITTERARIA: Revista 

quinzenal, illustrada, de litteratura, sciencias e artes. – Olhão : Raul Pousão Ramos 

(Olhão : Typographia Progresso). – N.º 1 (Abril-1916) – n.º 2 (Maio-1916). – 12 pp. 

: il. ; in-4.º (28 x 21 cm). – Publicação quinzenal, luso-brasileira, de que apenas se publicaram 

três números. O n.º 3 foi composto e impresso na Tipografia Artística do Algarve, de Silves (v.). 

Notícia em MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do Algarve – II, Faro, Comissão de 

Coordenação da Região do Algarve, 1989, pp. 180 e 181. Exemplar não localizado. 

 

222. 

*1926 DENTINHO, José António. – Os meus afilhados – Temporal na Fonte 

Santa – O passado do meu neto – Versos humorísticos por José António Dentinho. – 

Olhão : Casa Brasil (Olhão : Tipografia Gomes). – 8 pp. : il., retrato do autor na 

capa; in-4.º (16 x 10,5). 
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I.7 CONCELHO DE TAVIRA 
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TIPOGRAFIA BUROCRÁTICA 

 

223. 

*1892 FRAZÃO, Primo Firmino do Nascimento (trad.). – Fabulas de Phedro. – 

Tavira : [Primo Firmino do Nascimento Frazão] (Tavira : Typographia Burocratica). 

– 98 pp. ; in-8.º (10,0 x 7). 

 

224. 

*1895 AA.VV. – HOMENAGEM DA ACADEMIA FARENSE a João de Deus – 

8 de Março de 1895. – Tavira : [s.n.] (Tavira : Typographia Burocratica). – 6 pp. : 

il., retrato do poeta ; in-fól. (35 x 22,8).  

 

225. 

1895 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. - 

Rosas Desfolhadas. – Alte : [Francisco Xavier Cândido 

Guerreiro] (Tavira : Typographia Burocratica). – 202 pp. : 

il., vinhetas e ornatos tipográficos ; in-8.º (17 x 11 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 83459 P. e reprodução da 

capa feita a partir do Espólio Cândido Guerreiro: Pólo Museológico 

Cândido Guerreiro e Condes de Alte. 

 

 

 

 

226. 

1897 OLIVEIRA, F.[rancisco] X.[avier] de Ataíde. 

– CONTOS INFANTIS: COLLECÇÃO DE PEQUENAS 

NARRATIVAS TENDENTES A IMPRIMIR NO 

ESPÍRITO DAS CRIANÇAS OS PRINCIPIOS MAIS 

CONVENIENTES Á SUA EDUCAÇÃO RELIGIOSA E 

CIVIL. – Tavira : [Francisco Xavier de Ataíde Oliveira] 

(Tavira : Typographia Burocratica). – XVIII, 238 pp., 

vol. II : il., ornatos tipográficos ; in-8.º (18 x 12 cm). – 

Dedicado ao Algoz, ao sobrinho do autor, Humberto de Ataíde, e a 

todas as crianças do sexo masculino. – Prefácio do autor. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 9756/57 P. 
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227. 

1898 OLIVEIRA, Francisco Xavier de Ataíde. – AS 

MOURAS ENCANTADAS E OS ENCANTAMENTOS NO 

ALGARVE, COM SETE GRAVURAS, UMA CANÇÃO 

PARA PIANO E ALGUMAS NOTAS ELUCIDATIVAS 

AO TEXTO POR FRANCISCO XAVIER D’ ATHAIDE 

OLIVEIRA. – [s.l. : s.n.] (Tavira : Typographia 

Burocratica). – XXV, 311 p. : il., 7 gravuras., 1 música ; 

in-8.º (21 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 5619//20 V. 

 
 

228. 

1899 [SANTOS, António Crisóstomo dos]. – O 

Reyno do Algarve. – N.º 1 (13/08/1899) – n.º 13 

(05/11/1899). – Tavira : Joaquim José do Mato (Tavira : 

Typographia Burocratica]. – 4 pp. ; in-fól. (42 x 30 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota J. 647 M.  
 

 

 

 

229. 

1900 OLIVEIRA, Francisco Xavier de Ataíde. – 

CONTOS TRADICIONAES DO ALGARVE. – [s.l.] : 

Livraria Figueirinhas – Editora (Tavira : Typographia 

Burocratica). – XVIII, 480 pp., vol. I. : il., capa de P.e 

Glória e P.e Marinho e 9 vinhetas ; in-8.º (20 x 14 cm). – 

Prefácio do autor. – Dedicado ao sobrinho Álvaro Ataíde. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota S.C. 36036-37 V. 
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TIPOGRAFIA DEMOCRÁTICA 

 

 

230. 

*1910 AA.VV. – EM FESTA: Numero unico para propaganda da província do 

Algarve, por occasião das festas da cidade de Faro em Julho de 1910. 

Collaboração exclusiva de escriptores algarvios. – Faro : Associação commercial e 

industrial de Faro (Tavira : Typographia Democrática). – 12 pp. ; in-fól. (38,5 x 27). 

 

231. 

*1922 GALHARDO, Joaquim Maria. – Coplas da revista em 1 acto Jardim da 

Europa á beira-mar plantado – Receita para os “Padrões da Guerra” e Sanatório 

dos Sargentos tuberculosos. – Tavira : [Joaquim Maria Galhardo] (Tavira : 

Tipografia A Democrática). – 8 pp. ; in-4.º (16,2x10,2). 

 

 

TIPOGRAFIA MODELO 

 

232. 

*1927 SANTOS, A.[ntónio Rodrigues dos] e GALHARDO, J.[oaquim Maria]. – 

Coplas do arranjo em 1 acto e 2 quadros de alguns números da revista Na Corda 

Bamba de A. Santos e J. Galhardo. – Tavira : [António Rodrigues dos Santos e 

Joaquim Maria Galhardo] (Tavira : Tipografia Modelo). – 14 pp. ; in-8.º (17,1 x 

11,3). 

 

 

233. 

[1936] PIRES, Manuel Virgínio. – Algumas Coplas DA 

REVISTA em 2 actos, um prólogo e 15 quadros PONTO E 

VÍRGULA. – Tavira : [Manuel Virgínio Pires] (Tavira : 

Tipografia Modelo). – 16 pp. ; in-8.º (22 x 14 cm). 

Exemplar consultado no AHT: Fundo Manuel Virgínio Pires, caixa 01. 
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234. 

1941 PIRES, Isidoro [Manuel]. – Ecos do Coração. – 

Tavira [Isidoro Pires] (Tavira : Tipografia Modelo). – 104 

pp. ; in-8.º (18 x 12 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L.34295 P. 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA POVO ALGARVIO 

 

235. 

1952 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. –  

FRONTEIRIÇOS: ROMANCE. – Faro : [António Vicente 

Campinas] (Tavira : Tipografia Povo Algarvio). – 224 pp. : 

il., capa de Roberto Nobre ; in-8.º (19 cm). – Prefácio do 

autor. – Livro apreendido. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 40377 // P. 

 

 

 

 

 

236. 

1952 LENCASTRE, Hernâni de. – Jardins Suspensos: 

Poemas. – Tavira : [Hernâni de Lencastre] (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 160 pp. : il., capa do autor ; 

in-8.º (19 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 40735 // P. 
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237. 

1953 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – TRAVESSIA. 

– Vila Real de Santo António : Editorial Ibéria (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 227 pp. : capa de Manuel 

Ribeiro de Pavia ; in-8.º (19 x 12 cm). – Prefácio do Autor. – 

Livro apreendido. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 41226 // P. e reprodução da 

capa feita a partir da colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

 

238. 

1953 GAGO, Adolfo C. – LÁGRIMAS DE LUZ: 

VERSOS. – Faro : Adolfo C. Gago (Tavira : Tipografia 

Povo Algarvio). – 96 pp. ; in-8.º (19 x 12 cm). – Prefácio do 

autor. 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82 

GAG RTA/23/ALG 214. 
 

 

 

 

 

239. 

1953 GAGO, Adolfo C. – SOB O IMPÉRIO DA 

VERDADE: VERSOS. Faro : Adolfo C. Gago (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 120 pp. ; in-8.º (19 x 12 

cm). – Prefácio do autor. 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 
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240. 

1953 LENCASTRE, Hernâni de. – ESPUMAS 

IRISADAS: poesias. – Tavira : [Hernâni de Lencastre] 

(Tavira : Tipografia Povo Algarvio). – 176 pp. : il., capa 

do autor ; in-8.º (19 x 13 cm). 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  

 

 

 

 

 

 

 

241. 

1953 RUA, Zé da [pseud. de Manuel Virgínio Pires]. – 

PONTAS DE FOGO: GAZETILHAS. – Tavira : Edições 

CC (Tavira : Tipografia Povo Algarvio). – 176 pp. ; in-8.º 

(19 x 12 cm). 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP. 

 

 

 

 

 

 

242. 

1954 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – A ILHA 

DOS SONHOS MALDITOS? POEMAS. – Vila Real de 

Santo António : Edições Ibéria (Tavira : Tipografia Povo 

Algarvio). – 132 pp. : il., capa de Roberto Nobre ; in-8.º 

(19 x 12 cm). – Prefácio do autor. – Livro apreendido. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 42717 P. 
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243. 

1954 LENCASTRE, Hernâni de. – POEMAS DA 

FONTE D’ EROS: Líricas. – Tavira : [Hernâni de 

Lencastre] (Tavira : Tipografia Povo Algarvio). – 208, XV 

pp. : il., capa do autor ; in-8.º (19 x 13 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 42624 P. 

 

 

 

 

 

 

244. 

1954 RAMIREZ, Maria das Dores Dominguez 

(Penélope). – Lágrimas: SONETOS. – [Vila Real de Santo 

António : Maria das Dores Dominguez Ramirez] (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 64 pp. : il., capa de Maria 

Margarida Ghira ; in-8.º (20 x 13 cm). – Prefácio de Cândido 

Marrecas. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2143.  

 

 

 

245. 

1956 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – RECANTOS 

FARENSES. – [s.l.] : [António Vicente Campinas] (Tavira 

: Tipografia Povo Algarvio). – 200 pp. : il., capa de José 

C.[asimiro] Lima ; in-8.º (19 x 13 cm). – Prefácio do autor. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821.134.3-1.  
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246. 

1956 COSTA, Emiliano da. – POESIAS 

ESCOLHIDAS. – [s.l.] : [Emiliano da Costa] (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 208 pp. : il., capa de Américo 

Marinho e desenho de Tóssan a retratar o autor ; in-8.º (19 

x 13 cm). – Prefácio de Hernâni de Lencastre. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP. 

 

 

 

 

 

 

247. 

1958 MARQUES, António Teixeira. – POEMAS 

BREVES. – Faro : [António Teixeira Marques] (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 99 pp. ; in-8.º (19 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 48246 V. 

 

 

 

 

 

 

248. 

1959 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – LISBOA, 

OUTONO: APONTAMENTOS. – [Vila Real de Santo 

António] : [António Vicente Campinas] (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 88 pp. : il., capa e 5 

desenhos de Louro de Almeida ; in-8.º (19 x 12 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 48893 P. 
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249. 

1959 CLARA, António Santa. – INCIDENTE DE 

REPARTIÇÃO. – [s.l.] : António Santa Clara (Tavira :  

Tipografia Povo Algarvio). – 436 pp. ; in-8.º (19 x 13 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 48882 P. 

 

 

 

 

 

 

 

250. 

1960 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – A PROVA 

REAL: CONTOS. – [Vila Real de Santo António] : 

[António Vicente Campinas] (Tavira : Tipografia Povo 

Algarvio). – 176 pp. : il., capa de José Casimiro Lima ; in-

8.º (19 x 12  cm). – Prefácio do autor. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 50592 P. 

 

 

 

 

 

251. 

1961 PIRES, Isidoro [Manuel]. – VERSOS. – Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio (Tavira : Tipografia Povo 

Algarvio). – 272 pp. : il., retrato do autor e fotografia de O 

Monumento ao Poeta Isidoro Pires, inaugurado em 

23/7/961 ; in-8.º (19 x 13 cm). – Prefácio de Júlio Dantas.  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 52345 P. 
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252. 

1964 RAMOS, Virgínia Guimarães Chaves. – SOL-

PÔR. – Tavira : Tipografia Povo Algarvio (Tavira : 

Tipografia Povo Algarvio). – 68 pp. ; in-8.º (20 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 16934 V. 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA TAVIRENSE 

 

253. 

1920 MARTINS, João Marques (dir). – A LYRA: 

LITERÁRIO ALGARVIO. – N.º 7 (15/07/1920) – n.º 8 

(01/08/1920). – Portimão : José Francisco F. Lopes 

(Tavira : Tipografia Tavirense). 

 4 pp. ; in-fól. (32 x 22 cm). 

 

 

 

 

 

254. 

*1921 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Bando Precatório – A favor dos famintos 

de Cabo-Verde – Versos do Ex.mo Sr. Dr. Rodrigues Davim, que gentilmente os 

ofertou e escreveu para este acto. – Faro : [Joaquim Rodrigues Davim] (Tavira : 

Tipografia Tavirense). – 4 pp. ; in-fól. (13,7 x 10). 
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I.8 CONCELHO DE VILA REAL  

DE SANTO ANTÓNIO 
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EMPRESA LITOGRÁFICA DO SUL, LDA. 

 

255.  

1960 FERREIRA, José Mendes. – «Devaneios»: Amor 

e Sentimento. – Olhão : [José Mendes Ferreira] (Vila Real 

de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). –  

84 pp. : il., capa; in-8.º (19 x 14 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 51266 P.  

 

 

 

 

 

256. 

1961 GOMES, Elviro Rocha. – Helen Keller: poema 

épico. – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 26 pp. ; in-

4.º (23 x 17 cm). 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

257. 

1962 GOMES, Elviro Rocha. – ENTRE PARÊNTESIS 

(VERSOS PARA RAPAZES). – Faro : Elviro Rocha Gomes 

(Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

Lda.). – 152 pp. ; in-4.º (23 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com cota L. 16027 V. 
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258. 

1962 GOMES, Elviro Rocha. – GOETHE 

(CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA SUA 

PERSONALIDADE E OBRA). – Faro : Elviro Rocha 

Gomes (Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica 

do Sul, Lda.). – 138 pp. ; in-8.º (21 x 16 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com cota L. 16247 V. 

 

 

 

 

 

 

259. 

1962 GOMES, Elviro Rocha. – LIBELINHA 

(ROMANCE). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila Real de 

Santo António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 200 

pp. : il., capa ; in-8.º (20 x 13 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

 

260. 

1963 GOMES, Elviro Rocha. – BOM TOM (POEMAS 

HUMORÍSTICOS). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). 

– 64 pp. ; in-8.º (22 x 17 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM..  
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261. 

1963 LUZ, Torquato. – OS POEMAS DA VERDADE. 

– Vila Real de Santo António : Jornal do Algarve (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

Lda.). – 108 pp. ; in-8.º (21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BCA, com a cota 2093.   

 

 

 

 

 

262. 

1964 GOMES, Elviro Rocha. – Desenhos de alma 

(poemas). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila Real de 

Santo António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 24 

pp. ; in-8.º (22 x 17 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 16913 V. 

 

 

 

 

 

263. 

1964 GOMES, Elviro Rocha (trad.). – Poetas que a 

guerra emudeceu. – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

Lda.). – 36 pp. ; in-8.º (22 x 17 cm). – Prefácio do autor. – 

Tiragem de 200 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 17197 V. 
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264. 

1965 GOMES, Elviro Rocha. – Aceitar (poemas). –  

Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 24 pp. ; in-8.º (22 x 

17 cm). – Tiragem de 200 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 17331 V. 

 

 

 

 

265. 

1966 GOMES, Elviro Rocha. – Apontamentos de 

Literatura Alemã. – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

Lda.). – 382 pp. ; in-8.º (21 x 16 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM. 

 

 

 

 

 

266. 

1967 GOMES, Elviro Rocha. – Nem Sempre…, Faro : 

Elviro Rocha Gomes (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 68 pp. ; in-8.º (21 x 

16 cm). – Tiragem de 200 ex. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM. 
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267. 

1967 RAMIREZ, Lolita [pseud. de Maria das Dores 

Dominguez Ramirez (Penélope)]. – flores do meu 

caminho. – Mértola : Lolita Ramirez (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 60 pp. : il., 

capa de Benjamim Viegas ; in-4.º (23 x 16 cm). – Tiragem 

de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2142 e reprodução da capa 

feita a partir da colecção da Livraria Simões. 
 

 

 

268. 

1968 CHAGAS, Ofir… [et al.]. – ESPAÇO DE 

TAVIRA. – Tavira : Ofir Chagas [et al.] (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). 148 pp. : il., 

capa de Melo Agá ; in-8.º (19 x 13 cm). – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 ESP. 

 

 

 

 

 

269. 

1970 COSTA, Francisco Dias da. – NO MUNDO DOS 

LILASES: BREVES NOTAS DE VIAGEM À 

CHECOSLOVÁQUIA, À UNIÃO SOVIÉTICA E À 

POLÓNIA PASSANDO PELAS ALEMANHAS. – Vila Real 

de Santo António : [Francisco Dias da Costa] (Vila Real de 

Santo António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 140 

pp. ; in-8.º (20 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 63987 P. 
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270. 

1971 STOCKLER, J. Santos. – JARDINS de 

OUTONO: Poemas. – [s.l.] : [J. Santos Stockler] (Vila Real 

de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, Lda.). – 72 

pp. : il., capa e 1 desenho Margarida Tamegão, 1 retrato do 

autor ; in-8.º (21 x 15 cm). – Prefácio de Mário Dias Ramos. – 

Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 20741 V. 

 

 

 

271. 

1972 BARALBA, Fernando. – SOMBRAS NA LAMA: 

POESIA. – Portimão : [Fernando Baralba] (Vila Real de 

Santo António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 

104 pp. ; in-8.º (20 x 15 cm). – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 21324 V. 

 

 

 

 

272. 

1973 AA.VV. – Jogos Florais do 5.º Centenário de 

Moncarapacho. – Moncarapacho : Comissão 

Organizadora das Comemorações do 5.º Centenário da 

Freguesia de Moncarapacho (Vila Real de Santo António 

: Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 40 pp. ; in-8.º 

(22 x 17 cm).  

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 

82-1 JOG. 
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273. 

1973 GOMES, Elviro Rocha. – A BRUXA (POEMA 

HUMORÍSTICO). – Faro : Elviro Rocha Gomes (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

S.A.R.L.).  36 pp. ; in-8.º (21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM. 

 

 

 

 

274. 

1974 GOMES, Elviro Rocha. – O 25 DE ABRIL: 

Poema épico de ELVIRO ROCHA GOMES Lido na 

sessão de Canto Livre organizado pelo Círculo Cultural 

do Algarve no S. Luís Parque em Faro, em 15/7/74 – Faro 

: Elviro Rocha Gomes (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 10 pp. ; in-8.º 

(22 x 18 cm). – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM..  

 

 

275. 

[1974?] GOMES, Neto. – POEMAS: ESCUTEM. [s.l.] : 

[Neto Gomes] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 44 pp. ; in-8.º (19 x 14 

cm). – Dedicatória manuscrita ao Círculo Cultural do Algarve, 

datada de 22/04/1974. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 67813 P. 
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276. 

1975 STOCKLER, J. Santos. – POESIA MUTILADA. 

– Faro : Cultura e Verdade (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.) – 88 pp. : il. capa 

de Artur Bual e retrato do autor ; in-8.º (21 x 14 cm). – 

Prefácio de Taborda de Vasconcelos. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota L. 23950 V. 

 

 

 

 

 

277. 

1979 MATOS, Maria da Conceição Augusto. – A 

minha Poesia. – [s.l. : s.n.] (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.) – 252 pp. : il., capa 

da autora e um retrato ; in-8.º (21 x 15 cm). – Prefácio de 

Joaquim Magalhães e de Maria Clotilde Almeida. – Tiragem de 500 

exemplares.  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 26907 V. 

 

 

 

 

278. 

1980 CUSTÓDIO, Idália Farinho. – CARROCEL 

«SUPERSTAR»: Poesia. – [Loulé : Idália Farinho 

Custódio] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 44 pp. : il., desenhos 

infantis ; in-8.º (22 x 16 cm). – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 

CUS RTA/26/ALG 4504.   
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279. 

1981 PALMA, Joaquim Rita da. – Cinzas do meu 

Pensamento. – [Faro : Joaquim Rita da Palma] (Vila Real 

de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

S.A.R.L.). – 82 pp. ; in-8.º (21 x 15 cm). – Prefácio de 

Joaquim Magalhães. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 28932 V.  

 

 

 

 

280. 

1982 GOMES, Elviro Rocha. – ENREDANDO 

ENREDOS… (curtas divagações sobre histórias curtas). 

– [Faro : Elviro Rocha Gomes] (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 60 

pp. ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

281. 

1983 FERNANDES, Judite da Conceição. – FLORES 

DISPERSAS. – Vila Real de Santo António : Judite da 

Conceição Fernandes (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 32 pp. ; in-8.º (21 

x 15 cm). – Prefácio de José Manuel Pereira. – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BJT, com a cota T 300/91.  
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282. 

1983 GOMES, Elviro Rocha. – OCTOPA. – Faro : 

Elviro Rocha Gomes (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 88 pp. ; in-8.º (21 

x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP com a cota L. 37509 V.  

 

 

 

 

283. 

1984 ARTUR, [Joaquim Luís] Oliva da Mata. – 

MONÓLOGO DO PATRÃO JOAQUIM LOPES. – Olhão : 

Câmara Municipal de Olhão (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 44 pp. : il. ; in-8.º 

(22 x 17 cm). – (Colecção Biblioteca Cultural Olhanense ; 

n.º 1). – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota 2647.  

 

 

 

284. 

1984 GOMES, Elviro Rocha. – A FALA: Poemas de 

Elviro Rocha Gomes. – [Faro : Elviro Rocha Gomes] (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

S.A.R.L.). – 25 pp. ; in-8.º (21 x 16 cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP 821.134.3-1 GOM. 
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285. 

1984 PEREIRA, Luís [Alberto] Monteiro. – A 

Serpente Erótica. – Boliqueime : [Luís Alberto Monteiro 

Pereira] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 62 pp. : il., capa ; in-8.º 

(18 x 12 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 81273 P. 

 

 

 

 

 

 

286. 

1985 CUSTÓDIO, Idália Farinho. – A VIAGEM DA 

PARKER 51. – Loulé : [Idália Farinho Custódio] (Vila 

Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

S.A.R.L.). – 56 pp. : il., capa e 8 desenhos de José Maria 

Oliveira ; in-8.º (21 x 15 cm). – Prefácio de Maria Aliete 

Farinho das Dores Galhoz. – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

287. 

1985 PEREIRA, Luís [Alberto] Monteiro. – 

REFÚGIO POÉTICO. – [s.l.] : [Luís Alberto Monteiro 

Pereira] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 62 pp. : il., capa e retrato 

do autor ; in-8.º (22 x 17 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 37561 V.  
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288. 

1985 RAMIREZ, Lolita [pseud. de Maria das Dores 

Dominguez Ramirez Galhardo Palmeira]. – Saudade: 

Sonetos. – [s.l.] : Lolita Ramirez (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 25 pp. ; 

in-8.º (21 x 16 cm). – Prefácio de Isabel Maria Menezes Santa-

Rita. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  

 

 

 

 

289. 

1986 CASTELA, Vítor. – CÂNTICO AO POETA 

ALGARVE: POEMAS. – 2.ª ed. – Faro : Câmara Municipal 

de Faro / autor (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 84 pp. : il., capa de Sidónio 

Almeida ; in-8.º (22 x 16 cm). – Prefácio de Hermínio de 

Oliveira. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821.134.3-1 CAS. 

 

 

 

290. 

1986 FRANCO, Maria José. – Expresso: Poemas. – 

[s.l.] : Maria José Franco (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 76 pp. ; in-8.º (21 

x 15 cm). – Prefácio de José Manuel Pereira. – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 38832 V.  
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291. 

1986 GOMES, Elviro Rocha. – DO IR AO DOER. – 

Faro : [Elviro Rocha Gomes] (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 34 pp. : il., capa ; 

in-8.º (21 x 15 cm). – Tiragem de 400 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  

 

 

 

 

 

292. 

1986 GOMES, Elviro Rocha. – QUEM TE MANDOU? 

(POEMAS HUMORÍSTICOS). – Faro : Elviro Rocha 

Gomes (Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica 

do Sul, S.A.R.L.). – 40 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 cm). 

– Tiragem de 400 ex. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP. 821.134.3-1. GOM. (2).  

 

 

 

 

293. 

 1986 PEREIRA, Luís [Alberto] Monteiro. – 

INSTANTE D’EU PRÓPRIO: DIÁRIO SINGULAR. – [s.l.] 

: [Luís Alberto Monteiro Pereira] (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 92 pp. ; 

in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BMP e reprodução da capa feita a partir da 

colecção da Livraria Simões. 
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294. 

1987 GOMES, Elviro Rocha. – SURPRESA: POEMAS 

DE ELVIRO ROCHA GOMES. – [Faro : Elviro Rocha 

Gomes] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 32 pp. : il., capa ; in-8.º 

(21 x 15 cm). – Tiragem de 400 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.   

 

 

 

 

295. 

1987 RAMIREZ, Lolita [pseud. de Maria das Dores 

Dominguez Ramirez Galhardo Palmeira]. – Shalom: 

Sonetos. – [s.l.] : Lolita Ramirez (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.R.L.). – 78 

pp. : il., capa de José Manuel Valente Perfeito ; in-8.º (21 

x 16 cm). – Prefácio de Teresa Sousa Almeida. – Tiragem de 2000 

ex. 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões. 

 
 
 

296. 

1988 CASTELA, Vítor. – POEMAS ESCOLHIDOS: 

Antologia Organizada por Hermínio de Oliveira. – Faro : 

Câmara Municipal de Faro / autor (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.). – 144 pp. : 

il., capa de José Hermínio Beato de Oliveira ; in-4.º (23 x 

16 cm). – Prefácio de Hermínio de Oliveira. – Tiragem de 1000 ex. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821.134.3-1 CAS. 

 

 

 

 



 378 

 

297. 

1988 GOMES, Elviro Rocha. – ILUSÃO. – Faro : 

[Elviro Rocha Gomes] (Vila Real de Santo António : 

Empresa Litográfica do Sul, S.A.). – 40 pp. : il., capa de 

[João Cavaco] Vicente Brito ; in-8.º (21 x 15 cm). – 

Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  

 

 

 

 

 

 

298. 

1988 GOMES, Elviro Rocha. – SILÊNCIO: POEMAS 

DE ELVIRO ROCHA GOMES. – Faro : [Elviro Rocha 

Gomes] (Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica 

do Sul, S.A.). – 40 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 cm). – 

Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na colecção da Livraria Simões.  

 

 

 

 

299. 

1988 MARTINS, Abúndio. – 

“DESCREVINHAÇÕES”: As Palavras… São Pessoas 

[separata]. – Olhão : A Voz de Olhão (Vila Real de Santo 

António : Empresa Litográfica do Sul, S.A.). – 24 pp. ; in-

8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  
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300. 

1988 PASSOS, Boaventura. – ALDEIA EM FESTA. – 

2.ª ed.. – São Brás de Alportel : Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.). – 92 pp. : il., capa e 1 desenho 

de Henrique Passos a retratar o autor ; in-8.º (20 x 13 cm). 

– Prefácio de Afonso Cunha e posfácio de Julião Quintinha. 

Exemplar consultado na colecção de PJP.  

 

 

 

301. 

1989 GOMES, Elviro Rocha. – VÃO OS MOMENTOS 

VOANDO (POEMAS). – Faro : [Elviro Rocha Gomes] 

(Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica do Sul, 

S.A.). – 44 pp. : il., capa de JOCAVIB [João Cavaco 

Vicente de Brito] ; in-8.º (21 x 15 cm). – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 41471 V. 

 

 

 

302. 

1989 GOMES, Elviro Rocha. – VOZES: Poemas de 

Elviro Rocha Gomes. – Faro : [Elviro Rocha Gomes] 

(Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica do 

Sul, S.A.). – 36 pp. : il., capa de VICENTEB ; in-8.º (21 

x 15 cm). – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  
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303. 

1990 GOMES, Elviro Rocha. – EU DE ATALAIA: 

POEMAS DE ELVIRO ROCHA GOMES. – Faro : [Elviro 

Rocha Gomes] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.). – 44 pp. : il., capa; in-8.º (21 x 

15 cm). – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota DEP. 821.134.3-1 GOM. 

 

 

 

304. 

1991 GOMES, Elviro Rocha. – À VISTA: Poemas de 

Elviro Rocha Gomes. – Faro : [Elviro Rocha Gomes] 

(Vila Real de Santo António : Empresa Litográfica do 

Sul, S.A.). – 40 pp. : il., capa de VICENTEB ; in-8.º (21 

x 15 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 44405 V.  

 

 

 

 

305. 

1991 GOMES, Elviro Rocha. – ENTRETANTO: 

Poemas de Elviro Rocha Gomes. – Faro : [Elviro Rocha 

Gomes] (Vila Real de Santo António : Empresa 

Litográfica do Sul, S.A.). – 44 pp. : il., capa de 

JOCAVIB [João Cavaco Vicente de Brito] ; in-8.º (21 x 

15 cm). – Tiragem de 500 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  
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306. 

1992 BRITO, Margarida Travassos de. – POESIAS: 

TODA UMA VIDA. – [s.l.] : [Margarida Travassos de 

Brito] (Vila Real de Santo António : Tipográfica do Sul – 

Artes Gráficas, Lda.). – 100 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 15 

cm). – Tiragem de 200 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  

 

 

 

 

307. 

1992 GOMES, Elviro Rocha. – CONVITES: Poemas de 

Elviro Rocha Gomes. – Faro : [Elviro Rocha Gomes] (Vila 

Real de Santo António : Tipográfica do Sul – Artes 

Gráficas, Lda.). – 44 pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 51151 V.  

 

 

 

 

308. 

1992 GOMES, Elviro Rocha. – REALCES: Poemas de 

Elviro Rocha Gomes. Faro : [Elviro Rocha Gomes] (Vila 

Real de Santo António : Tipográfica do Sul – Artes 

Gráficas, Lda.). – 42 pp. : capa de VICENTEB [João 

Cavaco Vicente de Brito] ; in-8.º (21 x 15 cm). – Tiragem de 

500 ex. 

Exemplar consultado na colecção particular de PJP.  
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309. 

1992 DOMINGOS, [José Maria] Fonseca. – UM 

VIOLINO NA RAMADA: SONETOS. – [s.l.] : [Fonseca 

Domingos] (Vila Real de Santo António : Tipográfica do 

Sul – Artes Gráficas, Lda.). – 72 pp. : il., capa de Afonso 

Costa ; in-8.º (21 x 15 cm). – Prefácio de Joaquim Magalhães e 

de Adérito Vaz. 

Exemplar consultado na BNP com a cota L. 51121 V.  

 

 

 

TIPOGRAFIA SOCORRO 

 

310. 

1932 PIRES, Isidoro [Manuel]. – QUADRAS COM 

UMA CARTA PREFÁCIO DO Dr. Júlio Dantas. – [Tavira 

: Isidoro Pires] (Vila Real de Santo António : Tipografia 

Socorro). – 64 pp. ; in-8.º (17 x 12 cm). 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 24223//14 P..   

 

 

 

 

 

 

 

311. 

1935 BASÍLIO, Domingos Guerreiro (Poeta da 

Aldeia). – FLORES DO CAMPO: VERSOS. Azinhal : 

[Domingos Guerreiro Basílio] (Vila Real de Santo 

António : Tipografia Socorro). – 20 pp. ; in-8.º (17 x 11 

cm). – Tiragem de 200 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 27242//23 P. 
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312. 

1935 PEREIRA, António. – O POETA E A MORTE. 

– Faro : Livraria Horácio Salvador (Vila Real de Santo 

António : Tipografia Socorro). – 36 pp. ; in-4.º (23 x 15 

cm).  

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821/134.3-1 PER.. e reprodução 

da capa feita a partir da colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

 

313. 

1936 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – aguarelas: 

versos. Faro : Livraria Horácio Salvador (Vila Real de 

Santo António : Tipografia Socorro). – 104 pp. : il., capa 

de Roberto Nobre ; in-8.º (22 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 3710 V. 

 

 

 

 

 

314. 

1937 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – aguarelas: 

versos. – 2.ª ed. – Faro : Livraria Horácio Salvador (Vila 

Real de Santo António : Tipografia Socorro). 84 pp. : il. 

capa de Roberto Nobre ; in-8.º (22 x 15 cm). – Prefácio de 

Maria Raquel. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 13279//1 V. 
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315. 

1937 MENDES, Alda Ferreira (Vitória Régia). – O 

GUERREIRO CRISTÃO (HISTORIAS EM VERSO). – 

Vila Real de Santo António : Bazar das Novidades (Vila 

Real de Santo António : Tipografia Socorro). – 150 pp.; 

il., capa e 12 desenhos adaptados pela autora ; in-8.º (20 x 

15 cm). – Prefácio de José Agostinho. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 31257 P. e reprodução da 

capa feita a partir da colecção da Livraria Simões. 

 

 

 

316. 

1937 PEREIRA, António. – LÁPIS DE CÔR: 

VERSOS. – Faro : Livraria Horácio Salvador (Vila Real 

de Santo António : Tipografia Socorro). – [68] pp. : il., 

capa de Roberto Nobre ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 12335 // 17 V.  

 

 

 

 

317. 

1938 CAMPINAS, A. [ntónio] Vicente. – 

AÇUCENAS BRAVAS: VERSOS. – Faro : Livraria Horácio 

Salvador (Vila Real de Santo António : Tipografia 

Socorro). – 82 pp. : il., capa de Rodrigues da Costa ; in-8.º 

(20 x 14 cm). – Prefácio do autor. – Tiragem de 800 ex. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 31612 P. 
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318. 

1938 ESTELA, Hanid. – ESPERANÇA E 

DESCRENÇA: SONETOS DE HANID : ESTELA – [Vila 

Real de Santo António] : Hanid Estela (Vila Real de Santo 

António : Tipografia Socorro). – 66 pp. : il., capa de 

Rodrigues da Costa ; in-8.º (18 x 12 cm). – Prefácio de 

António Vicente Campinas. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 31612 P. 

 

 

 

 

319. 

1939 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda 

Ferreira Mendes]. – ROSÁRIO DE CANTIGAS 

POR VITÓRIA RÉGIA. – Vila Real de Santo 

António : Bazar das Novidades (Vila Real de 

Santo António : Tipografia Socorro). – 151 pp. ; 

in-8.º (11 x 17 cm). – Tiragem de 250 ex. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2133. 

 

 

 

320. 

1940 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda Ferreira 

Mendes]. – PORTUGAL MAIOR: SONETOS POR Vitória 

Régia. – Vila Real de Santo António : Bazar das 

Novidades (Vila Real de Santo António : Tipografia 

Socorro). – 86 pp. : Capa de Raquel R. Gameiro Ottolini ; 

in-8.º (21 x 18 cm). – Prefácio de Alfredo Pimenta. – Tiragem de 

250 ex. 

Exemplar consultado na BCA, com a cota R. 2132. 
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321. 

1943 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda Ferreira 

Mendes]. – AO PRINCIPE AZUL… Cartas que o Sol 

Queimou…. – Vila Real de Santo António : Bazar das 

Novidades (Vila Real de Santo António : Tipografia 

Socorro). – 116 pp. ; in-8.º (22 x 14 cm). – Prefácio de 

Eduardo Faria. 

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 10869 V. 

 

 

322. 

1944 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda Ferreira 

Mendes]. – PAZ E AMOR. – Vila Real de Santo António : 

Bazar das Novidades (Vila Real de Santo António : 

Tipografia Socorro). – 32 pp. : il., capa e desenhos da 

autora ; in-8.º (20 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 36248 // 2 P. 

 

 

 

 

323. 

1945 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda Ferreira 

Mendes]. – AOS PÉS DA CRUZ. – Vila Real de Santo 

António : Bazar das Novidades (Vila Real de Santo 

António : Tipografia Socorro). – 48 pp. : il., capa da 

autora ; in-8.º (21 x 15 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 37754 // 2 P. 
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324. 

1946 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda Ferreira 

Mendes]. – Santas TRADIÇÕES. – Vila Real de Santo 

António : Bazar das Novidades (Vila Real de Santo 

António : Tipografia Socorro). – 70 pp. : il., capa ; in-8.º 

(22 x 16 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 37754 // 2 P. 

 

 

 

325. 

1951 NOBRE, Antero. – CARTAS DE PORTUGAL 

PARA O ALGARVE. – [Queluz : Antero Nobre] (Vila Real 

de Santo António : Tipografia Socorro). – 90 pp. : il., 

desenho de Rogério a retratar o autor ; in-8.º (22 x 15 cm). 

– Prefácio do autor. 

Exemplar consultado na BMF, com a cota 821/134.3-1 NOB. 

 

 

 

 

326. 

1957 AA.VV. – JOGOS FLORAIS DA PRAIA DE 

ALBUFEIRA 1956 PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DA 

“SOPA DOS POBRES”. – Albufeira : [s.n.] (Vila Real de 

Santo António : Tipografia Socorro). – 56 pp. ; in-8.º (22 

x 16 cm). 

Exemplar consultado no Centro de Documentação da RTA, com a cota 82-

1 JOG. 
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327. 

1957 RÉGIA, Vitória [pseud. de Alda Ferreira 

Mendes]. – A VOZ DO CORAÇÃO: Poema de Vitória 

Régia. – [Vila Real de Santo António : Vitória Régia] 

(Vila Real de Santo António : Tipografia Socorro). – 12 

pp. : il., capa ; in-8.º (21 x 14 cm).  

Exemplar consultado na BNP, com a cota L. 45554 P. 
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I.9 PUBLICAÇÕES SEM OFICINA 

IDENTIFICADA 
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328.  

1897 GUERREIRO, [Francisco Xavier] Cândido. – 

PÉTALAS (A SUA MAGESTADE A RAINHA). – Loulé : 

[Francisco Xavier Cândido Guerreiro] (s.l. : s.n). – Fl. solta 

; (26 x 21). – Tiragem de 20 ex., um deles impresso a oiro em papel 

velino, tendo pendente um laço de seda branco e azul, que foi 

oferecido à Rainha. 

Exemplar consultado no Espólio Cândido Guerreiro: Pólo Museológico 

Cândido Guerreiro e Condes de Alte. 

 

329. 

*1901 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – A nossas queridas mães: as meninas do 

“Gymnasio Club”. – [s.l.] : [Joaquim Rodrigues Davim] (s.l. : s.n). – Cartão ; 

(13,5x9,5). 

 

330. 

*1901 [DAVIM, Joaquim Rodrigues]. – Saudação á Amélia Lopiccolo na sua 

festa artística. – [Faro : Joaquim Rodrigues Davim] (s.l. : s.n.). – Fl. solta ; (17,2 x 

12,7). 

 

331. 

*1902 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Creanças – ás pequeninas artistas do 

Gymnasio-Club de Faro na sua festa de 28 de Maio de 1902. – [Faro : Joaquim 

Rodrigues Davim] (s.l. : s.n.). – Cartão ; (14,3 x 9,1). 

 

332. 

*1904 DAVIM, Joaquim Rodrigues. – Carnaval de 1904 – Moiras Encantadas. 

– [Faro : Joaquim Rodrigues Davim] (s.l. : s.n.). – Fl. solta ; (25,2x15,5). 

 

333. 

1907 MOSCOSO, Salazar. – Diálogo simples. – Faro : Salazar Moscoso (Faro 

: s.n.). – Fl. solta ; in. 4.º (23,5 x 10,5).  

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-

bibliográficas e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul, 1979. Exemplar não localizado. 

 

334. 
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1907 MOSCOSO, Salazar. – A Liberdade: recitada na noite do 1.º de 

Dezembro de 1908 pelo académico João Abreu da Fonseca. – Faro : Salazar 

Moscoso (Faro : s.n.). – Fl. solta ; in. 8.º (19,7 x 11,1).  

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-

bibliográficas e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul, 1979. Exemplar não localizado. 

 

335. 

1907 MOSCOSO, Salazar. – Sem Instrucção. – Faro : Salazar Moscoso (Faro : 

s.n.). – Fl. solta ; in. 4.º (22,5 x 8,1).  

Notícia em FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-

bibliográficas e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul, 1979. Exemplar não localizado. 

 

336. 

*1917 [DAVIM, Joaquim Rodrigues]. – Festa de Caridade no Cine-Teatro 

Farense: 28-Fevereiro-1917. – [Faro : Joaquim Rodrigues Davim] (s.l. : s.n.). – Fl. 

solta ; (14 x 7,3). 
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II. TIPÓGRAFOS E INDUSTRIAIS DAS ARTES GRÁFICAS 
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Nota Preliminar 

As presentes notícias biográficas foram elaboradas com recurso à bibliografia 

apresentada no final deste elenco, aos jornais regionais consultados ao longo de todo o 

decurso da investigação (v. bibliografia) e aos testemunhos orais recolhidos durante o 

trabalho de campo.  

 

 

ADERNEIRA, João – era natural de Porches, concelho de Lagoa. 

Foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia de João Crisóstomo de Freitas Barros 

(v.), de Lagoa. Mais tarde, tornou-se funcionário público em Lourenço Marques. 

 

AFINCÃO, Domingos Fernando – era natural de Olhão. 

Iniciou-se na Tipografia Alves (v.), de Olhão, especializando-se como 

impressor. Em 1948, saiu para fundar com José Fernandes Lisboa (v.) uma nova oficina 

a que deram o nome Gráfica Olhanense (v.). Em 1949, cedeu a sua quota a Manuel 

Luciano Pité (v.) e abandonou definitivamente a arte tipográfica. 

 

ALMEIDA, Manuel Fagundes de – era natural de Sabóia. 

Foi tipógrafo na Tipografia Socorro (v.) de Vila Real de Santo António, onde 

lançou o jornal O Sotavento (01/02/1920 – 18/04/1920). 

 

ALMEIDA, Manuel Fagundes de – era natural de Tavira. Foi tipógrafo da 

Tipografia Ecos do Sul (v.), em São Brás de Alportel. Foi um republicano convicto, 

cujos ideais determinaram a sua prisão durante o período do Estado Novo. 

 

ALVES, Feliciano José (trisavô) – nasceu no ano de 1847, na freguesia de S. 

Pedro, concelho de Faro, e faleceu a 24/09/1897, no Sítio de Marim, freguesia de 

Quelfes, concelho de Olhão. Era filho de Domingos José Alves, natural de Braga, e de 

Helena das Dores Costa Alves, natural de Faro. Casou com Maria Baptista Morgado 

Alves, com quem teve sete filhos. Quando faleceu deixou cinco filhos menores.  

Foi o primeiro escrivão da Comarca Judicial de Olhão, tomando posse a 

28/10/1875 e sendo primeiro juiz de Direito Francisco Augusto Nunes Pousão, pai do 

pintor Henrique Pousão e avô do poeta João Lúcio (v.).  
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Creio que, paralelamente à sua actividade profissional, Feliciano José Alves 

investiu nas artes gráficas, tendo comprado uma parte da Tipografia Democrática (v.), 

de Olhão, como forma de dar emprego ao seu sobrinho Francisco José Alves (v.). 

Esta suspeita é confirmada pelo testemunho do seu trineto, Feliciano José Iria 

Alves (v.), que, em entrevista cedida, declarou-nos que a primeira experiência da 

família na arte tipográfica tinha partido de um antepassado que comprou uma oficina ao 

sobrinho, “Chico Alves” para este poder trabalhar.  

 

ALVES, Feliciano José (bisavô) – era natural de Olhão. Era filho de outro do 

mesmo nome (v.), natural de Faro, e de Maria Baptista Morgado Alves. 

Profissionalmente, foi solicitador na Comarca de Olhão. Em 1911, ingressou no 

mundo da arte tipográfica ao adquirir a José Marques Corpas Centeno (v.) a Tipografia 

d’ O Olhanense (v.), que ficou até ao presente nas mãos da família Alves. 

 

ALVES, Feliciano José (avô) – era filho de outro do mesmo nome, natural de 

Olhão. Faleceu a 10/08/1973, em Olhão. Casou com Laura Germana Correia de Jesus 

Alves, com quem teve um filho com o mesmo nome (v.). Casou em segundas núpcias 

com Deolinda Salas dos Santos Alves. 

Foi funcionário público, desempenhando funções no serviço de finanças local. 

Herdou a Tipografia d’ O Olhanense (v.), propriedade do seu pai, e dedicou grande 

parte do seu tempo a esta actividade. 

Em 1945, deu forma legal à oficina que passou a designar-se Tipografia Alves, 

Limitada, constituindo uma sociedade por quotas, da qual se fizeram sócios a sua 

mulher, Laura Germana Correia de Jesus Alves, António Trindade dos Santos (v.) e 

José Fernandes Lisboa (v.). 

 

ALVES, Feliciano José (pai) – era natural de Olhão, onde faleceu, em 1982. Era 

filho de outro do mesmo nome (v.) e de Laura Germana Correia de Jesus Alves. 

Aprendeu a arte tipográfica com o pai e com João Gualberto Lázaro (v.). Após o 

falecimento do pai deu continuidade à Tipografia Alves, Lda. (v.), em parceria com o 

mestre João Lázaro. Após o seu falecimento, Feliciano José Iria Alves (v.) herdou a sua 

quota e tem gerido, em colaboração com João Lázaro, a tipografia até ao presente. 
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ALVES, Feliciano José Iria – nasceu a 21/12/1961, em Olhão. É filho de 

Feliciano José Alves e de Maria Manuela dos Santos Iria Alves. 

Frequentou o curso complementar do liceu, que não concluiu. 

Desde criança que frequentava a Tipografia do pai, a Tipografia Alves, Lda. (v.), 

onde se entretinha sob o olhar atento de João Gualberto Lázaro (v.). Aos 19 anos passou 

a integrar definitivamente o quadro tipográfico da oficina. Após o falecimento do pai, 

herdou a sua quota e passou a dirigir a oficina, em parceria com o tipógrafo chefe, João 

Gualberto Lázaro. 

 

ALVES, Francisco José – creio que era sobrinho de Feliciano José Alves 

(trisavô) (v.). 

Foi tipógrafo na Tipografia Democrática (v.), de Olhão, e editor do jornal O 

Porvir, o primeiro que aqui se publicou. 

 

AMARO, Manuel – foi compositor da Tipografia Povo Algarvio (v.) de Tavira, 

nas décadas de 60 e 70. 

 

AZEVEDO, Augusto Feio Soares – nasceu em Coimbra, em 1838, e faleceu em 

Lisboa, a 02/09/1907. 

Profissionalmente, era médico, mas tinha uma verdadeira paixão pelo 

jornalismo. Em Lagos, fundou, em Janeiro de 1873, A Gazeta do Algarve, para a qual 

adquiriu uma oficina tipográfica, cuja designação era a do próprio jornal (v.). Foi o 

responsável pela vinda dos primeiros tipógrafos profissionais para o Algarve: Jaime 

Quirino Chaves (v.) e Francisco Soares Franco Ferreira Lisboa (v.). 

Exerceu a profissão de médico em Lagos, durante 14 anos. Mais tarde, foi para 

os Açores, depois para África e daí regressou a Lisboa, onde se reformou. 

Foi militante do Partido Regenerador, sendo eleito deputado em 1880-1881. 

 

 BAPTISTA, Francisco de Paula – era natural de Faro, mais conhecido por 

“Carlota”, nome da mãe, comerciante de hortaliças no mercado da cidade.  

 Profissionalmente, iniciou-se na arte tipográfica na Tipografia do Districto de 

Faro (v.), sob a direcção de João de Sousa Guerreiro (v.). Alistou-se na polícia, mas 

algum tempo depois, voltou à sua profissão inicial, empregando-se na Tipografia de O 

Algarve (v.). 
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 BAPTISTA, Francisco de Paula Marreiros – iniciou-se na arte na Tipografia da 

Gazeta do Algarve (v.), de Lagos, sob o magistério de Francisco Soares Franco Ferreira 

Lisboa (v.). Em Agosto de 1874, transferiu-se para a Tipografia da Liberdade (v.), de 

Portimão. 

 

 BAPTISTA, Manuel – era natural de Vila Real de Santo 

António, onde se iniciou na arte tipográfica na Tipografia Socorro (v.), especializando-

se na composição. Aqui foi publicista, em parceria com Guilherme C. Padesca (v.), e o 

responsável pela publicidade do jornal Ecos do Sul («Quinzenário Regionalista e 

Noticioso»), que se publicou de 22/08/1937 a 27/03/1952. Foi também responsável pela 

publicidade, em parceria com Diamantino Sousa Cardoso (v.), do jornal Foz do 

Guadiana, dirigido por António Vicente Campinas (v.), seu ex-colega. Nos anos 70, era 

compositor, e impressor quando necessário, na Tipografia Alves (v.) de Olhão. 

 

 BARROS, João Crisóstomo de Freitas – nasceu em Loulé, a 

27/03/1883, e faleceu em Lisboa, a 28/10/1958. Era filho de João Luís Ferreira Barros e 

de Maria do Pilar de Freitas Barros.  

Fez os seus estudos teológicos no Seminário de S. José, em Faro, onde foi 

ordenado padre a 13/08/1905. Em Junho de 1910, foi colocado na aldeia de Porches, 

como pároco encomendado. Aí, fundou com o padre de Estombar, Joaquim António 

Vieira, o Boletim Boa Nova (14/01/1912 – 07/07/1912).  

Comprou uma tipografia em França e instalou-a em Porches, Lagoa (v.), para 

imprimir folhetos de propaganda religiosa e o boletim Boa Nova, na qual era, quando 
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necessário, compositor. Aprendeu a arte, provavelmente, na Tipografia União (v.), de 

Faro. Após a destruição da sua tipografia e biblioteca, o Padre João Crisóstomo de 

Freitas Barros foi preso e vítima de perseguições políticas, exilando-se em Espanha e 

França. Quando foi autorizado a regressar, foi secretário particular do Cardeal-Patriarca 

D. António Mendes Belo e capelão da Condessa de Burnay e da Casa de Palmela. A 28 

de Novembro de 1928, foi nomeado pároco da freguesia de S. Mamede, em Lisboa. À 

data da morte, era cónego da Sé de Lisboa.  

Para além das suas actividades como sacerdote, foi um verdadeiro liturgista e 

hagiógrafo com extensa bibliografia publicada sobre estes temas. 

 

 BARROS (José Maria da Piedade) – nasceu na freguesia de S. 

Clemente, Loulé, a 26/02/1923. É filho de José Assis Ramos Barros e de Maria 

Augusta da Piedade Barros. Ficou órfão de mãe aos 8 anos e de pai aos 10 anos de 

idade. 

Fez a instrução primária na Escola Conde Ferreira em Loulé e, em Lagos, 

continuou a estudar à noite. 

Devido à orfandade de que foi vítima, deslocou-se para Lagos, onde se iniciou 

na arte tipográfica na oficina do seu primo Francisco da Conceição Paula (v.), 

proprietário da Tipografia Lacobrigense (III) (v.). Aqui, onde na altura se editava o 

Jornal de Lagos, José Maria da Piedade Barros, tomou contacto com o mundo do 

jornalismo e ganhou-lhe o gosto. Escreveu, compôs, imprimiu e distribuiu o jornal. 

Cumpriu o serviço militar em Lagos e nos Açores para onde foi mobilizado em 

1945 como Observador Telemetrista. 

Quando regressou, instalou-se em Lisboa, onde viviam as suas irmãs, e 

empregou-se na Tipografia da Papelaria Fernandes. Posteriormente, regressou à terra 

natal e foi dirigir uma tipografia em Vila Real de Santo António. 



 398 

No entanto, o seu grande objectivo era possuir uma tipografia para poder ter o 

seu próprio jornal. Para tal, fundou a Gráfica Louletana (v.) e o jornal A Voz de Loulé, 

do qual assumiu a direcção a 19/03/1968. 

 

BELO, João Frederico Tavares – era natural de Faro. 

Foi proprietário da Tipografia de J. F. Tavares Belo & C.ª (v.), de Faro, de que 

se serviu para editar O Grátis («Annunciário Semanal»), O Algarve Illustrado («Jornal 

Litterario») (v. catálogo, n.º 120.) e o Almanaque Farense para 1881 (v. catálogo, n.º 

122.). 

No ano de 1901, era inspector do selo do distrito de Faro. 

 

BENSABAT, JACOB – foi o primeiro tipógrafo-chefe da Tipografia Editora 

Olhanense, Lda. (v.), de Olhão. Mais tarde, mudou-se para Lisboa, onde foi chefiar a 

Tipografia do Anuário Comercial. Era guarda-redes do Sporting Clube Olhanense. 

 

 BERREDO, Silvestre Falcão Sousa Pereira de – 

nasceu em Tavira, a 29/06/1866 e morreu em Lisboa, a 18/03/1927, mas foi sepultado 

no cemitério de Tavira. Era filho de Silvestre José Falcão e de Rita Sebastião Celorico. 

 Casou com Elvira Monteiro de Oliva. 

Estudou medicina em Coimbra, onde iniciou a sua vida política. Integrou o 

comité académico que participou na Revolução do 31 de Janeiro, no Porto. Após a 

implantação da República foi nomeado Governador Civil de Coimbra. 

Em 1911, filiou-se no partido liberal de Brito Camacho.  

Entre Nov./1911 e Jun./1912, ocupou a pasta de Ministro do Interior. Foi várias 

vezes deputado e senador até à instauração da ditadura militar a 28/05/1926. 

Em Tavira, desempenhou o cargo de Juiz Provedor do Hospital de Tavira, no 

ano de 1893, e foi Provedor da Misericórdia de Tavira, em 1910 e 1913. 
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A 03/10/1908, fez-se industrial das artes gráficas, fundando a Tipografia 

Democrática (II), de Tavira, para dar à estampa A Província do Algarve («Semanário 

republicano»). Silvestre Falcão desempenhou o cargo de director da publicação. O 

periódico, acérrimo defensor dos ideais republicanos, reuniu a colaboração de figuras 

proeminentes ligadas ao movimento, nomeadamente, Raul Proença, Brito Camacho, 

Magalhães Lima, Ludovico de Meneses, Tomás Cabreira, Julião Quintinha, Bernardo 

de Passos, José de Arriaga Brum da Silveira, entre outros. Este último, irmão do 

presidente da República, Dr. Manuel de Arriaga, assumiu o cargo de redactor principal 

entre 1908 e 1911. José Vieira Branco, em jeito de nota biográfica sobre Silvestre 

Falcão, afirma o seguinte: “(…) aparecera em Tavira em péssimas condições [José de 

Arriaga Brum da Silveira] e Falcão, discreta e generosamente, como era seu hábito, fê-

lo vestir e hospedar, concedendo-lhe um bom ordenado como redactor principal de A 

Província”7. 

 

 BISPO, Raminhos Santos – nasceu em Faro, a 

18/09/1934. É filho de José dos Santos Bispo e de Rosalinda dos Santos, ambos naturais 

de Faro. Ficou órfão de mãe aos seis anos, tendo entrado para a Casa dos Rapazes com 

10 anos de idade. Casou com Arminda Marques Carvalho. São seus filhos Carlos 

Manuel Carvalho Bispo e António Manuel Carvalho Bispo. 

Em Faro, concluiu o 1.º ano da escola comercial e industrial Tomás Cabreira, no 

Largo da Sé. 

Profissionalmente, iniciou-se na arte tipográfica aos 14 anos, em 1948, na 

Tipografia União (v.) de Faro, onde se manteve durante dois anos como aprendiz. Na 

altura, era chefe da oficina Manuel Augusto Ferro (v.) e tipógrafo oficial Raul de Matos 

(v.), o poeta popular.  

                                                 
7 VIEIRA, Capitão [José] Vieira, Subsídios para a história da imprensa algarvia: de 1833 aos nossos 

dias, Faro, s.n. (Tipografia Caetano), 1938, p. 114. 
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Em 1950, Raminhos Santos Bispo mudou-se para a Tipografia de O Algarve 

(v.), onde teve verdadeiramente oportunidade de evoluir. Encontrou um parque 

tipográfico já decadente, mas um quadro de tipógrafos dispostos a ensinar. Era, ao 

tempo, constituído por João Mateus Lima (v.), compositor e chefe da oficina, Mário 

Mateus Lima (filho daquele) (v.), impressor, e José Coelho (v.), compositor e paginador 

do jornal O Algarve. Raminhos Santos Bispos especializou-se em composição. 

Em 1961, foi convidado a assumir a direcção da Tipografia Povo Algarvio (v.) 

em Tavira, o que veio a concretizar-se em Março de 1962. Nesta época, era chefe da 

oficina Diamantino Sousa Cardoso (v.) que, tencionando emigrar para a Alemanha, 

procurou em Faro, na Tipografia União, quem o pudesse substituir e foi o antigo mestre 

de Raminhos Bispo, Manuel Augusto Ferro, quem o recomendou para o lugar. 

Raminhos Bispo, apesar de ter de sair da sua terra natal, foi recompensado 

financeiramente: de 32$00 ao dia que ganhava na Tipografia de O Algarve, passou a 

auferir 69$00. 

O trabalho era distribuído entre os trabalhos de índole comercial e a composição 

e impressão do semanário Povo Algarvio, que se publicava ao domingo e que obrigava, 

não raro, a jornadas de 48 horas seguidas. 

Com a morte dos proprietários, primeiro de Alfredo Augusto Cordeiro (v.) e 

depois, em 1974, de Manuel Virgínio Pires (v.), Raminhos Bispo assumiu a 

continuidade da oficina. Em 1984 decidiu arcar com as dívidas existentes, reforçou o 

parque tipográfico e passou a trabalhar como empresário em nome individual. 

Em 1988, Maria Eugénia da Conceição Pinto Pires, viúva de Manuel Virgínio 

Pires manifestou a vontade de desocupar o espaço onde funcionava a oficina e 

Raminhos Bispo adquiriu à Câmara Municipal o espaço onde se mantém até hoje, 

situado na cave direita do lote 4, bloco B, da rua Maria Campina. 

Aquando da mudança, Raminhos Santos Bispo deu baixa da Tipografia Povo 

Algarvio e passou a trabalhar sob a designação Tipografia Tavirense de Raminhos 

Santos Bispo. Em 1992, constituiu uma empresa familiar, uma sociedade por quotas, 

intitulada Tipografia Tavirense, Lda., cujos sócios são a mulher, Arminda Marques 

Carvalho, e os dois filhos, Carlos Manuel Carvalho Bispo, professor a leccionar na 

Quinta do Conde, e António Manuel Carvalho Bispo (n. 22/01/1962). Este último 

começou a trabalhar com o pai em 1979 e juntos têm adaptado a tipografia aos novos 

tempos, primeiro ao off-set em 1990 e, mais tarde, em 1996, ao digital. 
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Para além da actividade profissional, Raminhos Bispo sempre se dedicou ao 

mundo do desporto pelo qual nutre um profundo gosto. Em 1966, fundou o Séqua 

Atlético Clube e, em finais de 1967, reformulou o Clube Desportivo Tavirense. Foi 

árbitro de futebol entre 1969 e 1974 e de hóquei em patins de 1979 a 1984. Foi 

delegado técnico de futebol e de 1987 a 1989 foi dirigente do conselho de arbitragem da 

Associação de Futebol de Faro. 

Tem colaborado na imprensa regional, assinando artigos desportivos e, mais 

recentemente, tem-se dedicado à investigação de que já resultaram três livros: 

2002, História do Sporting Clube Olhanense, II Vols., Tavira, ed. de autor 

(Tipografia Tavirense, Lda.); 

2004, 25 anos do Clube Ciclismo de Tavira, Tavira, ed. de autor (Tipografia 

Tavirense, Lda.); 

2007, Tavira Desportiva, Tavira, ed. de autor (Tipografia Tavirense, Lda.). 

 

BRANCO, João Vieira – era natural de Faro. 

Foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia de J. F. Tavares Belo & C.ª (v.) de Faro, 

abandonando depois a profissão e ingressando na carreira militar. Fez o curso de 

infantaria e, mais tarde, já tenente recebeu a “Torre e Espada”, como reconhecimento 

pela sua campanha do Gungunhana. 

 

 BRANCO, José Vieira – José Vieira Branco nasceu a 

08/10/1873, em Faro, e aí faleceu a 26/01/1938. Era filho de Joaquim Vieira Branco e 

de Maria das Dores Vieira Branco. 

A sua primeira profissão foi a de tipógrafo: começou na Tipografia do Progresso 

do Algarve (v.) na década de 80. Posteriormente, chefiou a Tipografia de Agostinho 

Ferreira Chaves (v.). Em 1890, aproximadamente, mudou-se para a Tipografia de O 
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Progresso do Sul (v.). Depois de ingressar na carreira militar, ainda trabalhou na 

Tipografia Burocrática (v.) de Tavira. 

A 27/07/1893, assentou praça no regimento de Caçadores 4, em Tavira, 

deslocando-se depois na expedição a Moçambique. No aqudro das colónias, foi 

promovido a alferes em 1902, a tenente em 1907 e a capitão em 1916, posto em que se 

reformou. 

No ultramar desempenhou vários cargos civis, tais como administrador de 

concelho, da Circunscrição Civil, secretário de governo e comissário da polícia. 

Entre 1918 e 1919 foi comissário da polícia e administrador do concelho de 

Faro. 

Foi condecorado com o Oficialato de Avis, os graus de Cavaleiro das Ordens da 

Torre e Espada e de Cristo e recebeu as medalhas de Serviços Distintos no Ultramar e 

da rainha D. Amélia da Campanha dos Namarrais. 

Após o seu regresso a Portugal, dedicou-se ao estudo de assuntos locais, cujos 

resultados publicou na imprensa regional, em jornais como o Diário do Algarve, 

Correio Algarvio e Correio do Sul. 

Em 1938, publicou o primeiro estudo realizado sobre a actividade da imprensa 

no Algarve, Subsídios para a história da imprensa algarvia: de 1833 aos nossos dias, 

Faro, ed. de autor (Tipografia Caetano). 

Publicou ainda: 

1916, Corografia histórica das Ilhas de S. Tomé e Principi, Ano Bom e 

Fernando Pó, São Tomé, Imprensa Nacional; 

1920, Reminiscências: 1892-1920, Macau, ed. de autor (Tipografia dos 

Salesianos). 

 

BRITO, António Dionildo Valério do – era natural de Vila Real de Santo 

António onde desempenhou durante toda a sua vida o ofício de tipógrafo. 

Foi compositor da Tipografia Socorro (v.) nos anos 40 e mudou-se na década de 

50 para a Gráfica do Sul (v.). Em 1991, foi um dos sócios fundadores da Tipográfica do 

Sul – Artes Gráficas, Lda. (v.).  

 

BRITO, António dos Santos – foi tipógrafo da Tipográfica Brás & Pavão, Lda. 

(v.), de Faro. No ano de 1971, em parceria com Jorge Aniceto Primitivo (v.) e Fernando 

Marçal Dias (v.), todos tipógrafos da casa, arrendou a oficina a Luís Féria Pavão até 
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1979. Nesta altura saíram os três arrendatários, que compraram o parque da Tipografia 

Caetano (v.), de Faro, e fundaram a Gráfica Farense, Lda. (v.) na mesma cidade. No 

final da década de 80, a oficina foi vendida à Tipografia de O Algarve (v.), de Faro, e 

António dos Santos Brito ficou como vendedor da nova proprietária. 

 

BRITO, Francisco José Correia de Sousa – iniciou-se como aprendiz da arte 

tipográfica aos doze anos na Tipografia Louletana (v.), sob o magistério de Firmino 

Caracol de Sousa (v.) e de Arnaldo Matos Pereira (v.). Aqui se fez oficial de 

composição e, actualmente é co-proprietário da oficina com Inácio Joaquim Gonçalves 

Guerreiro (v.). 

 

BRITO, João Folque e – era natural de Vila Real de Santo António. 

Foi um importante industrial conserveiro e em 1948 investiu numa oficina de 

litografia, instalando-a na Rua Infante D. Henrique, n.º 25. Em 1949, tornou-se sócio da 

empresa Madeira & C.ª, Lda. que detinha uma tipografia e cedeu-lhe a litografia. A 

12/09/1959, fundou com outros a Empresa Litográfica do Sul, Lda. (v.)que comprou por 

trespasse o estabelecimento de tipografia e litografia da firma Madeira & C.ª, Lda.. 

 

BRITO, Padre Manuel Correia de – residia na Mina de S. Domingos. Adquiriu 

em 1931 a Tipografia de o Moca (v.). 

 

BRUNO, José – foi tipógrafo da Tipografia Socorro (v.), de Vila Real de Santo 

António, entre os anos 40 e 50. 

 

CABELEIRA, Francisco dos Santos – era natural de Faro. Iniciou-se na arte 

tipográfica na Tipografia de Luís Mascarenhas (v.) em Faro, sob a direcção de António 

Cândido de Mira Escalço Vieira (v.). Algum tempo depois, abandonou a profissão e 

tornou-se sargento-ajudante de manobras, profissão pela qual se aposentou. 

 

CABRITA, Gustavo Adolfo Manuel – nasceu a 07/01/1842, na freguesia de 

Santa Maria, concelho de Tavira, e morreu em Olhão, a 23/06/1909, vítima de cancro. 

Era filho de José Cabrita Santos, empregado interno da alfândega e de Maria das Dores 

Pires. Ficou órfão de pai aos três anos, tendo sido educado pela madrinha, Maria Rita 

Lopes e pelo primo Manuel Francisco da Palma Arez, capitão médico do exército.  
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Aos 15 anos, em 1857, fixou-se em Olhão na casa do tio Joaquim Manuel 

Cabrita. Aos 21 anos tornou-se amanuense da secretaria da Câmara Municipal de Olhão 

e, em 1892, passou a chefe da secretaria, posto que ocupou até à sua morte. 

 Republicano convicto, colaborou nos jornais fundados por Roque Féria (v.) em 

Tavira e, mais tarde, assegurou ele próprio a publicação do jornal O Porvir («Justiça. 

Independência. Imparcialidade. Direito. Liberdade») (1889? – 08/02/1891), o primeiro a 

ser publicado em Olhão, que o amigo Roque Féria lhe cedeu, juntamente com a 

Tipografia Democrática (v.). Após a extinção forçada deste periódico, fundou o Futuro 

(«Semanário Democrático») (15/03/1891 – 23/06/1909), do qual era proprietário, 

director e, por fim, também editor. Este periódico continuou a defender os valores 

republicanos com bastante veemência. A 30/01/1899, foi-lhe movido um processo 

judicial pelo Ministério Público por abuso de liberdade de imprensa, que o implicou 

como editor e a Sebastião Pedro dos Santos Cruz (v.) como tipógrafo. 

Morreu sem ter tido a alegria de presenciar a mudança de regime, que era o seu 

maior desejo. 

 

  CÁCIMA, Armelim Mendes da Assunção – nasceu em Loulé, a 

03/11/1891 e morreu em Faro, a 09/03/1977. Realizou os seus estudos primários em 

Loulé, onde, com treze anos, se iniciou na arte tipográfica, na Tipografia da Folha de 

Loulé (v.). 

Na primeira década do século XX, foi dirigir a Tipografia Burocrática (v.), de 

Tavira, tendo-a acompanhado, em 1912, quando esta foi vendida para Faro e aí instalada 

com a designação Tipografia Democrática (v.). Até 1915, foi o responsável pela oficina. 

No início dos anos 20, regressou a Tavira, onde foi co-proprietário da Tipografia 

Democrática (v.), numa sociedade por quotas partilhada com António Germano Lopes 

(v.), e foi administrador do jornal A Folha Tavirense, que aí se imprimiu. Em 1924, já 

se encontrava novamente em Faro a trabalhar e fundou a Tipografia Artes Gráficas, 

Lda. (v.), cujo parque adquiriu a Carlos Lyster Franco (v.), da antiga Tipografia 

Democrática (v.). Em 1930, arrendou o espaço onde estabeleceu definitivamente a sua 

oficina na Praça Ferreira Almeida, 22/23, a Tipografia Cácima (v.). 
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Em 11 de Agosto de 1943, adquiriu a Carteira Profissional na profissão de 

Tipógrafo, especialidade de Impressor e categoria de Oficial, com o número 4695. 

Administrou a Tipografia Cácima até 1971, ano em que a doença o afastou do 

ofício. 

 

CAETANO, Manuel – aprendeu a arte tipográfica na Tipografia de Eduardo 

Serafim (v.), de Faro, e, mais tarde, montou uma oficina nova designada Tipografia de 

M. Caetano & Moita, Lda. (v.) na mesma cidade. 

 

CAETANO, Miguel – foi impressor da Tipografia Vargas (v.), de Faro.  

 

 CAMPINAS, António Vicente (v. este nome no anexo 

“Autores”) – nasceu em Vila Nova de Cacela, a 28/12/1910. Era filho de António 

Francisco Campina e Maria Rosa Vicente. 

Na sua juventude, foi aprendiz na Tipografia Socorro (v.), de Vila Real de Santo 

António, onde deu a imprimir o seu primeiro livro de poesia, Aguarelas, datado de 

1937. 

 

CANSEIRA, Ivo Manuel – foi compositor da Tipografia Alves (v.), de Olhão, 

durante os anos 70. 
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  CARDOSO, Diamantino Sousa – nasceu em Vila Real de 

Santo António, a 18/06/1915. É filho de Inácio Fernandes Cardoso, comerciante, e de 

Maria Isabel de Sousa Cardoso, doméstica. Casou com Antónia de Jesus Rodrigues. 

 Frequentou o 2.º ano do liceu João de Deus de Faro, que abandonou por não lhe 

ter sido possível continuar os estudos. 

Iniciou-se como tipógrafo na Tipografia Socorro (v.), de Vila Real de Santo 

António, no ano de 1931. Permaneceu aí até 1945, ano em que saiu para a Tipografia 

União (v.), de Faro. Coincidiu a contratação de Diamantino Cardoso com o projecto que 

o jornal Correio do Sul tinha de se tornar diário, o que durou tão-somente uma semana, 

a mesma que aqui esteve Diamantino Sousa Cardoso. Após esta curta experiência, 

partiu para Lisboa, tendo conseguido emprego na Editorial Cosmos, na altura dirigida 

por Bento de Jesus Caraça. Em 1946, descontente com a vida da capital, regressou a 

Faro e à Tipografia União, trabalhando aí até 1949. Nesta altura, foi convidado a montar 

a Tipografia Povo Algarvio (v.), de Tavira, que geriu até 1962, data em que emigrou 

para a Alemanha, mantendo o ofício na primitiva tipografia dos Correios Federais 

Alemães, em Colónia, por onde se aposentou em 1980. 

Adquiriu a Carteira profissional em 1938, com o número 004174 do Sindicato 

Nacional dos Tipógrafos, Litógrafos e Ofícios Correlativos do Distrito de Lisboa. A 

12/12/1944 passou a oficial de Tipografia. 

 Enquanto tipógrafo na Tipografia Socorro, teve também uma experiência na 

imprensa periódica, visto que foi o responsável pela publicidade do jornal Foz do 

Guadiana, em parceria com Manuel Baptista (v.), dirigido por António Vicente 

Campinas (v.), seu ex-colega. 

 

 CARMO, Francisco António do – foi compositor da Tipografia Modelo (v.), de 

Tavira, desde os anos 40, e, a partir de 1973, foi seu co-proprietário juntamente com 

Patrício Baptista do Carmo (v.) e Sebastião Martins Gonçalves (v.). 
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CARMO, Manuel do – foi compositor da Tipografia Povo Algarvio (v.), de 

Tavira, nas décadas de 50 e 60. Era irmão de Patrício Baptista do Carmo (v.). 

 

 CARMO, Patrício Baptista do – foi compositor da Tipografia Modelo (v.), de 

Tavira, desde os anos 40, e, a partir de 1973, foi seu co-proprietário juntamente com 

Francisco António do Carmo (v.) e Sebastião Martins Gonçalves (v.). 

 

 CARRASCALÃO, Manuel Viegas – era natural dos Machados, São Brás de 

Alportel. 

 Foi tipógrafo da Tipografia Ecos do Sul (v.), de São Brás de Alportel.  

Era um revolucionário, tendo sido deportado para África durante o Estado Novo, 

devido ao fabrico de bombas de dinamite. Ficou conhecido como o “Legionário 

Vermelho”. 

 

CASTRO, Afonso Cañet de – era natural de Lagos. 

Profissionalmente, era funcionário aduaneiro. Em 1891, investiu nas artes 

gráficas e montou uma oficina com o seu nome (v.) em Lagos, para aí imprimir O Echo 

de Lagos («Jornal Puramente Literário e Noticioso»). 

 

 CENTENO, João Rodrigues Pinheiro – foi administrador do concelho de Tavira 

em 1913. Foi o proprietário da Tipografia Tavirense (v.), onde se publicou o Povo do 

Algarve («Semanário Republicano Democrático»), de que foi inicialmente 

administrador e, mais tarde, proprietário e editor. 

 

 CENTENO, José Marques Corpas – foi o fundador da Tipografia d’ O 

Olhanense (v.), em 1892. Trespassou-a a Feliciano José Alves (v.), em Maio de 1911. 

Foi amanuense da Câmara Municipal de Olhão, promovido a chefe de secretaria, 

após o falecimento de Gustavo Cabrita (v.), em 1909.  

Fundou os jornais O Olhanense (05/03/1892-27/11/1892) e O Cruzeiro do Sul 

(22/01/1903-02/07/1903).  

 

 CHAVES, Agostinho Ferreira – nasceu em Faro, a 25/07/1859 e morreu no Rio 

de Janeiro, Brasil, em Abr./1944. Era filho de João Agostinho Ferreira Chaves, 

farmacêutico, e de Maria Alexandrina de Figueiredo Chaves, ambos naturais de Faro. 
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Profissionalmente, seguiu os passos do pai, tendo em Faro a Farmácia Chaves. Com um 

espírito empreendedor, inventou uma nova pasta dentífrica, que designou “Ossónoba”, e 

uma farinha destinada a crianças e a débeis físicos e pulmonares, a que deu o nome 

“Farinha Achocolatada de Chaves”. Instalou ainda a primeira litografia da cidade de 

Faro e uma fábrica de carimbos. 

 Apaixonado pelo jornalismo e pelas artes gráficas, montou, no início da década 

de 80 do século XIX, uma pequena oficina, onde deu à estampa dois periódicos editados 

por si: um de carácter humorístico, A Rir (15/06/1891 – 01/09/1895) e outro noticioso, 

intitulado Notícias do Algarve (05/02/1893 – 19/02/1893). 

 Em Setembro de 1895 partiu para o Rio de Janeiro, Brasil, onde constituiu 

família e onde fundou a perfumaria “Chantily”. 

 Uma das suas filhas, Maria Alexandrina Ferreira Chaves, ingressou em 1932 na 

Magistratura, tendo sido a segunda mulher brasileira a fazê-lo. 

 

CHAVES, Jaime Quirino – nasceu no ano de 1848, em Benfica, e faleceu em 

Olhão, na rua Nova da Cruz, a 20/12/1921. Era filho de Vicente António Quirino 

Chaves e de Florinda Amália Franco Chaves (faleceu com 81 anos, em Lisboa, a 

14/04/1902), ambos naturais de Benfica. Era irmão de Luís Quirino Chaves (v. autores) 

e primo de Pedro Wenceslau de Brito Aranha8. 

Na juventude, Jaime Quirino Chaves foi actor de comédia no antigo teatro da 

Rua dos Condes, ingressando depois na Imprensa Nacional, como aprendiz de 

tipógrafo.  

Deslocou-se posteriormente para a província, instalando-se como compositor na 

Tpografia da Gazeta do Algarve (v.), em Lagos. Jun./1873 é a data que documenta a 

presença de Jaime Quirino Chaves em Lagos, apresentando-se aos leitores com a 

iniciativa editorial de uma Biblioteca do Algarve, dada à estampa naquela oficina. 

Em Agosto de 1873, mudou-se para Portimão, inaugurando a arte tipográfica no 

concelho com a Tipografia Portimonense (v.). Aí iniciou-se como compositor-chefe e 

ao final de um ano de trabalho era administrador da oficina.  

Em 1878, a oficina, propriedade de Luís Mascarenhas (v.), foi deslocada para 

Silves para imprimir a Defesa do Povo, propriedade da casa de Vilarinho. Manteve-se 

                                                 
8 Pedro Wenceslau de Brito Aranha ficou órfão ao 15 anos, altura em que iniciou a sua vida profissional 

como aprendiz da arte tipográfica da Imprensa Nacional. Posteriormente, foi um dos fundadores do 

Diário de Notícias, seu redactor principal, e coordenador dos volumes 10.º a 16.º do Diccionario 

Bibliographico Portuguez. Para além de jornalista profissional, foi também escritor. 
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aqui enquanto aqui esteve a tipografia, cerca de dois anos. Jaime Quirino Chaves não se 

limitava ao trabalho que chegava à oficina. Demonstrou sempre um carácter 

empreendedor, com várias iniciativas editoriais, algumas delas com bastantes 

probabilidades de sucesso. Aqui, lançou em Janeiro de 1880, o Almanach dos Rolheiros 

para 1880, o que tendo em conta a principal actividade industrial de Silves terá tido um 

enorme êxito e criou, em Outubro do mesmo ano, a empresa Noites Algarvias, cujo 

objectivo era a publicação de romances.  

Em 1880, a Defesa do Povo foi suspensa para dar lugar a outro que se fundou 

em Faro, O Progresso do Algarve, órgão do centro progressista farense. Sendo Luís 

Mascarenhas professor no liceu de Faro, trouxe para a capital de distrito a sua oficina e 

com ela Jaime Quirino Chaves e António Cândido de Mira Escalço Vieira (v.), ambos 

artistas da oficina desde Portimão. Assim, de 1880 a 1882, Jaime Quirino Chaves 

continuou a dirigir a tipografia9, até que foi chamado a instalar em Tavira, no ano de 

1882, a Tipografia Burocrática (v.), de João Daniel Gil Pessoa (v.). Jaime Quirino 

Chaves esteve à frente desta oficina durante cerca de 20 anos, sendo os trabalhos que 

dirigia elogiados pela imprensa coeva, o que deu, sem dúvida, prestígio à Tipografia 

Burocrática. 

Creio que no ano de 1902, o tipógrafo foi convidado pelo seu amigo Gustavo 

Cabrita (v.) para dirigir a oficina, que curiosamente já tinha estado instalada em Tavira, 

a Tipografia Democrática (v.), e que agora se encontrava em Olhão (v.). 

Em 1909, com a morte de Gustavo Cabrita, Jaime Quirino Chaves assumiu a 

condução plena da oficina, que provavelmente já seria sua. 

Finalmente, tinha a sua própria oficina e aí editou a Enciclopedia Litteraria, 

Antiga e Moderna (1905) e O Provinciano (27/06/1909 – 09/10/1921), que durante 

alguns anos foi o único periódico da vila de Olhão da Restauração. 

A deterioração do parque gráfico e o avançar da idade, conjugado com 

problemas de saúde agravados pelo alcoolismo, determinaram o fim da tipografia e do 

tipógrafo. 

                                                 
9 Da sua estada em Faro, Jaime Quirino Chaves, lembra a edição do Diário do Algarve, propriedade de 

Luís Mascarenhas, mas de duração muito efémera, devido à saída do tipógrafo para Tavira: “Diário do 

Algarve, fundado por Luís Mascarenhas, mas de pouca duração logo que eu me ausentei.” (O Heraldo, n.º 

1011, 14/11/1901). É a primeira vez que encontro referência à existência deste periódico. 
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Em 1921, nascia em Olhão a Tipografia da Editora Olhanense, administrada pelo 

amigo João Lobo de Miranda Trigueiros10 (v.). Foi nesta oficina, que marcou o arranque 

de uma nova geração de tipógrafos e de mestres do jornalismo, que Jaime Quirino 

Chaves terminou os seus dias como compositor a 20/12/1921. 

Para além das iniciativas editoriais já mencionadas, Jaime Quirino Chaves 

sempre mostrou, por onde passou, apetência para a edição. Como já foi referido, o 

primeiro projecto dizia respeito à publicação de uma Biblioteca do Algarve, a ser 

impressa na Tipografia da Gazeta do Algarve. O irmão, Luís Quirino Chaves seria o 

tradutor e o tipógrafo responsabilizar-se-ia por toda a parte comercial. Não há, no 

entanto, provas de que este projecto se tenha concretizado. 

Já instalado em Portimão e de parceria com António Cândido de Mira Escalço 

Vieira (v.), seu colega de profissão, publicitou o aparecimento de uma publicação 

literária, a ser colaborada por escritores algarvios e de Lisboa, o Bouquet Literário 

(«Semanário Recreativo, Noticioso e Artístico»), a qual deveria ter iniciado publicação 

a 01 de Janeiro de 1877. No entanto, a sua edição foi sendo adiada por falta de material 

tipográfico até que esmoreceu completamente. 

Todavia, nem só de projectos frustrados viveu Jaime Chaves. Em 1877, mais 

uma vez com António Vieira, deu à estampa na Tipografia Portimonense (v.) o 

Almanach Económico para 1878, um folheto de 32 páginas. 

Em Silves, fundou com o colega a empresa Noites Algarvias, cujo fim era a 

edição de romances, e o primeiro, Trinta Anos d’Aventuras de Fortunato Boisgobey (v. 

catálogo, n.º 24.), traduzido por Luís Quirino Chaves, saiu em Outubro de 1880. Era 

publicado semanalmente, em folhetos de 16 páginas e ao preço de 20 réis. As gravuras 

acresciam o valor em 10 réis11. Do mesmo ano, data o comercial Almanach dos 

Rolheiros, dirigido claramente para a classe que era predominante em Silves. 

Da sua passagem por Tavira, não se conhecem quaisquer iniciativas deste 

género. No entanto, Jaime Quirino Chaves desempenhou a função de redactor do Jornal 

de Annuncios e colaborou esporadicamente no seu sucessor, O Heraldo. 

Estabelecido em Olhão, colaborou no Cruzeiro do Sul, ao lado de Bernardo de 

Passos (v.), Cândido Guerreiro (v.), Maria Veleda, Carlos Fuzeta, José Ribeiro 

                                                 
10 Jaime Chaves e João Lobo de Miranda Trigueiros foram bastante amigos, desde o momento que este 

chegou a Olhão. Jaime Chaves foi intermediário na apresentação de João Trigueiros a Raul Pousão 

Ramos (v.), poeta e jornalista olhanense, frequentador assíduo da tipografia de Jaime Chaves e das 

colunas do Provinciano. João Trigueiros passou a colaborar também no periódico olhanense. 
11 Cf. A Independência, n.º 38, 24/10/1880, p. 3. 
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Castanho (v.) e João Lúcio (v.) e fundou, como já se disse, a Enciclopedia Litteraria, 

Antiga e Moderna (1905) e O Provinciano (27/06/1909 – 09/10/1921). 

 

CINTRA, Francisco José – era natural de Faro. 

Foi rolador da Tipografia de J. F. Tavares Belo & C.ª (v.), de Faro. 

 

CIPRIANO, António Martins – nasceu em 1866, em Faro. Era filho de João 

Martins e de Maria Inácia. A 04/02/1891, casou com Elisa da Piedade, filha de Marçal 

da Conceição e de Gertrudes da Conceição, natural e residente na freguesia de S. 

Clemente, Loulé. Foram testemunhas do seu casamento Francisco Xavier de Ataíde 

Oliveira e Pablo Garcia Delgado.  

Foi, provavelmente, aprendiz de Jaime Quirino Chaves (v.) e António Cândido 

de Mira Escalço Vieira (v.) na Tipografia de Luís Mascarenhas (v.), de Faro, onde 

trabalhou durante a publicação de O Progresso do Algarve (08/12/1880 – Jun./1889?). 

Foi também colaborador deste jornal. Em 1889, com a saída de parte do parque desta 

oficina para Loulé, António Martins Cipriano acompanhou-o para dirigir a oficina que 

aqui adquiriu a designação Tipografia de O Algarvio (v.). Com a cessação da actividade 

da oficina, António Martins Cipriano mudou-se para a Tipografia de O Louletano (v.), 

onde exerceu também o cargo de editor do jornal O Louletano («Jornal Progressista»). 

 

COELHO, Bruno Adílio – nasceu a 15/09/1938 e é filho de Bruno Amadeu 

Coelho e de Adília Rosa.  

Iniciou-se na arte tipográfica aos catorze anos na Gráfica Louletana (v.), 

especializando-se na composição. Posteriormente, transferiu-se para a Gráfica 

Comercial (v.), de Loulé, da qual se fez sócio em 1984. Actualmente, é ele quem 

assegura a continuidade do sector tipográfico da Gráfica Comercial. 

 

CONCEIÇÃO, Eduardo Rogério da – foi compositor da Tipografia Povo 

Algarvio (v.), de Tavira, na década de 50 e 60. 

 

CONCEIÇÃO, João Severino Rocha da – era natural de Vila Real de Santo 

António.  

Foi tipógrafo da Tipografia Rocha (v.) de Vila Real de Santo António e 

secretário do jornal O Algarve, que aí se imprimiu em 1901. 
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CONCEIÇÃO, Maria da – é natural de Montemor-o-Novo. 

Integra a secção de acabamentos da Tipografia Brás & Pavão, Lda (v.), de Faro. 

Em 1980, constituiu com os restantes dezanove colegas a sociedade Ferro, Gonçalves & 

Cardoso, Lda. que deu continuidade à Tipografia Brás & Pavão, Lda.. 

 

CONCEIÇÃO, Silvestre Maria da – era natural de Silves. 

Foi tipógrafo da Tipografia Artística do Algarve (v.), de Silves, na década de 30. 

 

CORDEIRO, Alfredo Augusto – fundou com Manuel Virgínio Pires (v.) a 

Empresa de Publicidade Algarve, Lda., proprietária da Tipografia Povo Algarvio (v.), de 

Tavira, no ano de 1949. Ocupava-se da administração da oficina no que dizia respeito às 

obras comerciais. 

Em 1955, foi vereador da Câmara Municipal de Tavira. Foi director da 

cooperativa do leite de Tavira.  

Era Sargento do Exército. 

 

CORREIA, Joaquim Paulo – foi o tipógrafo-chefe da Tipografia Democrática 

(II) (v.), de Tavira, nos primeiros anos da sua existência. 

 

COSTA, António Fernandes – foi o chefe do quadro tipográfico da Tipografia 

Regional Editora, Lda. (v.), de Faro, na década de 20. 

 

 COSTA, Júlio – foi o tipógrafo-chefe da Tipografia do Moca (v.), de Faro, entre 

1929 e 1931. 

Nos tempos livres dedicava-se ao futebol, tendo sido capitão do Sporting Clube 

Olhanense. 

 

 COSTA, Luís Domingos – era natural de Vila Real de Santo António. 

 Foi compositor da Empresa Litográfica do Sul, Lda. (v.) e foi um dos sócios 

fundadores da Tipográfica do Sul, Lda. (v.), ambas de Vila Real de Santo António. 

 

 CRUZ, António Bernardo da – nasceu no ano de 1841, em Faro, e aí faleceu a 

07/05/1913. Era filho de José Bernardo da Cruz e de Esperança Coelho de Carvalho. 
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 Foi procurador à Junta Geral do Distrito; foi auditor administrativo do distrito, 

foi Governador Civil substituto; foi vice-cônsul em Faro da França, Itália, Rússia e 

Holanda; foi nomeado juiz substituto de Faro; foi eleito vereador da Câmara Municipal. 

 Em 1876, com Manuel dos Santos Fonseca (v.) fundou o jornal O Districto de 

Faro, para o qual creio que adquiriram tipografia própria (v.). Foi um reputado 

jornalista e amador dramático, tendo colaborado vários anos no Teatro Lethes. 

 

CRUZ, Armando António de Mendonça Rocha – nasceu em Vila Real de Santo 

António, a 23/01/1936. É filho de Armando Rocha Cruz (v.) e de Amália André 

Mendonça Rocha Cruz.  

Casou com Maria Rosa Ruivo. 

Concluiu o 5.º ano do liceu, em Faro. 

Em 1954, entrou na Tipografia Socorro (v.), propriedade do pai, Armando 

Rocha Cruz (v.), para o auxiliar. Editava-se nessa época o Notícias do Algarve, o qual, 

na realidade, era dirigido por Armando António de Mendonça Rocha Cruz, que era um 

apaixonado pelo jornalismo. 

Em 1960, escreveu um artigo sobre as forças aéreas que originou a emissão de 

um mandato de captura, levando-o a partir para Paris. Regressou em 1963. 

Ingressou na função pública, depois foi vendedor e, actualmente, é antiquário. 

 

CRUZ, Armando Rocha – nasceu a 17/03/1897, em Vila Real de Santo António, 

e morreu a 16/12/1966, em Portimão. Era filho de António Celestino da Cruz. 

Casou com Amália André Mendonça Rocha Cruz. 

Estudou na Escola Comercial Tomás Cabreira, em Faro, onde concluiu o curso 

Elementar de Comércio. 

Foi ajudante de guarda-livros entre 1913 e 1917 no escritório de Pedro José 

Cândido e C.ª, Lda., de Vila Real de Santo António. 

Em 1918, após o falecimento do pai, a família mudou-se para Faro e Armando 

Rocha Cruz empregou-se como escriturário na Tipografia União (v.), de Faro. 

Simultaneamente, iniciou-se na arte tipográfica. Na década de 20, regressou a Vila Real 

de Santo António para auxiliar o tio, Joaquim António Socorro (v.), que lhe cedeu, e à 

sua irmã, Judite Rocha Peres, a Tipografia Socorro (v.). Aí trabalhou e administrou a 

oficina até 1961. 
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Foi proprietário e editor do jornal Notícias do Algarve («Semanário 

Regionalista»), que se publicou nesta oficina de 14/06/1953 a 21/05/1961. 

 

CRUZ, Sebastião Pedro dos Santos – era natural de Tavira. 

Foi compositor e tipógrafo-chefe da Tipografia Democrática (v.), de Olhão, 

entre 1889 e 1890. 

 A 30/01/1899 foi-lhe movido, como tipógrafo responsável, um processo pelo 

Ministério Público por abuso de Liberdade de Imprensa do jornal O Futuro, que 

envolveu também Gustavo Cabrita (v.), editor do periódico.  

 Em 1890, mudou-se para a Tipografia de Agostinho Ferreira Chaves (v.) de 

Faro, onde permaneceu como tipógrafo-chefe, desde essa data até 1895. Foi colaborador 

da revista A Rir, publicada nesta oficina, assinando com o pseudónimo S. Zurc. 

 

DAMAS, João Celso Viegas – foi co-proprietário da oficina Artes Gráficas 

Dams & Vicente, Lda. (v.), de Lagos, com José Basílio da Conceição Vicente (v.), 

durante um período de dois anos. 

 

DIAS, Bartolomeu Urbano – foi tipógrafo impressor da Tipografia Cácima (v.), 

de Faro, na década de 70. Após o encerramento desta oficina e consequente venda à 

Tipografia Vargas (v.) da mesma cidade, Bartolomeu Dias empregou-se na Tipografia 

União (v.), da mesma cidade. 

 

DIAS, Fernando Marçal – foi tipógrafo da Tipográfica Brás & Pavão, Lda. (v.), 

de Faro. No ano de 1971, em parceria com Jorge Aniceto Primitivo (v.) e António dos 

Santos Brito (v.), todos tipógrafos da casa, arrendou a oficina a Luís Féria Pavão até 

1979. Nesta altura saíram os três arrendatários, que compraram o parque da Tipografia 

Caetano (v.), de Faro e fundaram a Gráfica Farense, Lda. (v.) na mesma cidade. No 

final da década de 80, a oficina foi vendida à Tipografia de O Algarve (v.), de Faro, e 

António dos Santos Brito ficou como tipógrafo da nova proprietária. 

 

 DORES, José António das – foi impressor e, em 1922, era o chefe da Tipografia 

Central (v.), de Olhão. 
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 DOURADO, Anastácio Guerreiro – era natural da freguesia de São Clemente, 

concelho de Loulé, onde nasceu a 26/12/1877, e onde veio a falecer a 19/11/1953, 

vítima de doença prolongada. Era filho de Manuel José Dourado, pedreiro, e de 

Francisca Rosa, doméstica, ambos naturais de São Clemente, Loulé. Era neto paterno de 

António Guerreiro Dourado e de Teresa de Jesus e neto materno de António Guerreiro e 

de Maria do Carmo. 

Casou com Maria Encarnação Coelho, de quem teve uma filha, Isabel Maria 

Coelho Dourado, exímia pianista. 

 Aprendeu a arte tipográfica na Tipografia de O Algarvio (v.), tendo por mestre 

António Martins Cipriano (v.). Ausentou-se para cumprir o serviço militar, tendo 

servido sob as ordens do Coronel Pires Viegas. Quando regressou à sua terra natal, 

continuou a exercer o ofício que aprendera aos quinze anos, adquirindo, em 1901, a 

oficina de António Cândido de Mira Escalço Vieira (v.), que administrou até 1951, ano 

em que se retirou devido a doença. 

 Dedicou-se ao jornalismo, fundando, dirigindo e administrando O Primeiro de 

Maio (01/05/1913 – 23/08/1925), Loulé («Número Único Comemorativa da 

Inauguração da Iluminação da Vila por Energia Eléctrica»), Folha de Anúncios 

(«Quinzenário Anunciador – Distribuição Gratuita») e O Louletano («Semanário 

Noticioso e Defensor dos Interesses Locais») (15/06/1933 – 07/03/1942). 

  

DUARTE, José Manuel Lourenço – foi compositor da Tipografia Vargas (v.), 

de Faro, desde a sua abertura. 

 

 EDUARDO, José – foi tipógrafo oficial na Tipografia Lacobrigense (III) (v.), de 

onde se aposentou. 

 

 ENCARNAÇÃO, Amílcar Guerreiro da – nasceu a 10/07/1954, na freguesia do 

Algoz, concelho de Silves. É filho de Manuel Inácio da Encarnação, lavrador, e de 

Maria Inácia Guerreiro, operária.  

Desde a infância, reside no concelho de Portimão, onde completou o ensino 

primário. 

Contactou, pela primeira vez, com a arte tipográfica aos 12 anos na Minerva do 

Comércio (v.), de Portimão, sob o magistério de Luís Moutinho (v.). É o actual 

proprietário da oficina que lhe foi cedida por Máximo Cinta Xavier (v.). 



 416 

 

 ENCARNAÇÃO, Joaquim Manuel Gonçalves – nasceu a 13/05/1956. É 

impressor na Aliança Gráfica do Sul, Lda. (v.), de Olhão. 

 

 EVARISTO, António Manuel – foi impressor da Tipografia Alves (v.), de 

Olhão, durante os anos 70. 

 

FALCÃO, (Augusto da Cruz) – foi tipógrafo-chefe da Tipografia Democrática 

(v.), de Olhão, em período indeterminado. Morreu em Tavira, a 02/05/1910. 

 

 FALCÃO, SILVESTRE – v. BERREDO, Silvestre Falcão Sousa Pereira de. 

 

FÉRIA, Roque – nasceu em 1856, natural da vila de Castellújos, Sevilha e 

faleceu a 20/04/1889, na rua da Misericórdia, freguesia de Santa Maria, em Tavira, indo 

a enterrar no cemitério da Ordem Terceira do Carmo. Era Filho de outro do mesmo 

nome e de Beatriz Rodrigues Gomes, ambos naturais de Castellújos. Casou com 

Inocência Sousa Fava, com quem residia em Olhão.  

Profissionalmente, foi comerciante de produtos alimentares num negócio de 

importação e exportação. 

À margem da sua profissão, dedicava-se entusiasmadamente ao jornalismo e à 

causa da República. Fez parte do corpo redactorial do Jornal dos Artistas (de inspiração 

republicana), com Gomes Leal e José Alexandrino de Avelar, publicado em Portimão 

entre 11/11/1875 e 20/09/1877. Para melhor dar largas às suas convicções políticas 

comprou, em Faro, o parque da Tipografia Minerva (v.), de João Frederico Tavares 

Belo (v.), e instalou-o na Rua Nova Grande, 7, em Tavira, designando-a Tipografia 

Democrática (v.). 

Aí imprimiu o jornal A Província do Algarve («Folha Republicana») entre 

30/03/1886 e 01/03/1887, que se extinguiu para dar lugar a O Combate, fundado a 

05/04/1887 e extinto a 04/10/1888, por força de um processo interposto por Manuel 

Cipriano da Costa Ribeiro, comandante do regimento de caçadores, n.º 4, alegando 

abuso de liberdade de imprensa12. Ambos foram acérrimos defensores do 

republicanismo, ajudando a organizar o movimento republicano no Algarve e, por isso, 

                                                 
12 As diligências para consultar estes processos junto do Tribunal de Tavira foram infrutíferas, uma vez 

que foram destruídos. 
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padecendo contrariedades várias. Após ver extintos os dois periódicos que fundou, 

Roque Féria mudou-se para Olhão, onde instalou a sua Tipografia Democrática (v.) e 

continuou a aventura do jornalismo com o jornal O Porvir («Justiça. Independência. 

Imparcialidade. Direito. Liberdade. Humanidade»), que se publicou de 28/10/1888 a 

08/02/1891, não sem novas dificuldades. De acordo com as palavras de Vilhena 

Mesquita, “o seu discurso jornalístico era radical e extremista, denotando algumas 

influências anarquistas e propalando a União Ibérica, no espírito do mais avançado 

Socialismo peninsular. Mais uma vez se sentiu perseguido pelos políticos instalados e 

pelas elites autóctones [em Olhão], que não viam com bons olhos a impertinente 

irreverência de um espanhol, republicano, maçon, iberista e algo socialista.”13 

 

FERNANDES, Avelino Luís Manuel – era natural de Vila Real de Santo 

António, onde desempenhou durante toda a sua vida o ofício de tipógrafo. 

Foi compositor da Tipografia Socorro (v.) nos anos 40 e mudou-se na década de 

50 para a Gráfica do Sul (v.), onde desempenhava funções de cortador e de 

encadernador. Em 1991, foi um dos sócios fundadores da Tipográfica do Sul – Artes 

Gráficas, Lda. (v.).  

 

 FERRADEIRA, José de Sousa – nasceu em Pechão, 

concelho de Olhão, a 10/02/1901, e morreu na freguesia da Pena, concelho de Lisboa, a 

04/04/1972. Foi baptizado a 10/04/1901 na Igreja paroquial de São Bartolomeu de 

Pechão. Filho de outro do mesmo nome, negociante, e de Ana de Jesus, doméstica, 

ambos naturais de Pechão. Neto paterno de António de Sousa Ferradeira e de Gertrudes 

de Jesus e neto materno de José de Mendonça do Rosário e de Maria do Rosário. 

Casou com Maria Luísa Gonçalves a 20/10/1928. 

                                                 
13 MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da imprensa do Algarve – II, Faro, Comissão de 

Coordenação da Região do Algarve e Direcção-Geral da Comunicação Social, 1989, p. 489. 
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Profissionalmente, iniciou-se na profissão de tipógrafo na Tipografia Central (v.) 

de Olhão, onde se compunha e imprimia o jornal Gazeta de Olhão. Aí se apaixonou 

pelo jornalismo e se estreou nas colunas do referido periódico. O seu primeiro artigo, 

devidamente identificado, data de 27/02/1921 e foi dedicado à notícia do falecimento de 

Gomes Leal. A partir daí começou a colaborar assiduamente nos jornais olhanenses e 

em outros que se publicaram por toda a província.  

No início de 1924, mudou-se para a Tipografia da Editora Olhanense Lda. (v.) 

para dirigir a secção gráfica do Correio Olhanense. Em Maio de 1924, João Lobo de 

Miranda Trigueiros (v.) recomendou-o para assumir o seu lugar, como redactor-editor, 

dadas as suas qualidades jornalísticas e profissionais. Em Julho de 1924, José de Sousa 

Ferradeira, em sociedade com João dos Santos Oliveira Pereira, comprou a tipografia, a 

papelaria e a propriedade do Correio Olhanense, por 70.000$00. Esta aquisição, levou-o 

a abdicar da direcção do jornal durante cinco meses, no ano de 1929, pedindo ao seu 

amigo de longa data, João Trigueiros, que o fizesse temporariamente. Em Agosto de 

1929, Sousa Ferradeira retomou a direcção e a edição do periódico e conduziu-o até ao 

seu último número, em Agosto de 1933. 

Em Junho de 1932, José de Sousa Ferradeira vendeu a oficina à Empresa 

Algarvia de Publicidade, Lda. (v.), de Faro, que lhe propôs a transferência e 

melhoramentos da tipografia e o cargo de direcção da mesma, onde se iria imprimir o 

Diário do Algarve. 

Na nova oficina, situada na Praça Alexandre Herculano, n.º 26, que passou a 

designar-se Minerva Farense, Lda. (v.), José de Sousa Ferradeira ocupou ainda o cargo 

de editor do jornal Correio Algarvio, que se publicou entre 04/10/1933 e 12/07/1934.  

Posteriormente, mudou-se para Lisboa onde tinha família e aí acabou por 

falecer. 

 

 FERREIRA, António da Costa – foi o provável proprietário da Tipografia 

Ferreira (v.), de Lagos. 

 

 FERREIRA, Francisco Augusto de Macedo – aprendeu a arte tipográfica com 

Jaime Quirino Chaves (v.) na Tipografia Gazeta do Algarve (v.), de Lagos. Entre 1874 e 

1875 empregou-se na Tipografia Odemirense, como tipógrafo-compositor de O Farol 

de Odemira. Em 1880, estava de regresso ao Algarve, mais precisamente a Portimão, 

como tipógrafo-chefe da Tipografia de A Independência (v.). 
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 FERREIRA, Manuel Severino – foi impressor da Empresa Litográfica do Sul, 

Lda. (v.) e um dos sócios fundadores da Tipográfica do Sul – Artes Gráficas, Lda. (v.), 

ambas de Vila Real de Santo António. 

 

 DIAS, Délio Maria Ferro – é natural de Faro. É filho de Manuel Augusto Ferro 

(v.). 

Foi aprendiz na Tipografia União (v.), de Faro, em 1950, data em que teve a 

honra de descerrar o retrato D. Marcelino Franco, inaugurado por ocasião da cerimónia 

da bênção de novos equipamentos, adquiridos para a oficina.  

 Desconheço se continuou na profissão. 

 

 DIAS, José Fernando Ferro – é natural de Faro. É filho de Manuel Augusto 

Ferro (v.). 

 Iniciou-se na Tipografia União (v.), de Faro, sob o magistério do seu pai. Mais 

tarde, foi promovido a responsável pela secção de trabalhos comerciais da casa. 

 

FERRO, Manuel Augusto – era natural de Faro. Eram seus filhos Délio Maria 

Ferro Dias (v.) e José Fernando Ferro Dias (v.). 

Foi tipógrafo-chefe da equipa que compunha o jornal da Diocese Folha do 

Domingo, na Tipografia União (v.), de Faro, a partir dos anos 40. 

 

FIGUEIREDO, Abílio – foi compositor da Tipografia Povo Algarvio (v.), de 

Tavira, nas décadas de 60 e 70. 

 

 FLORES, Raul Folques – foi o compositor da Tipografia Guadiana (II) (v.) de 

Vila Real de Santo António. Em 1955, tinha abandonado o ofício e era industrial 

conserveiro. 

 

 FONSECA, Manuel dos Santos – nasceu no ano de 1849, em Faro, e faleceu a 

23/04/1913, em Lisboa. 

 Profissionalmente, foi bancário, chegando a ocupar o posto de Director do 

Banco Nacional Ultramarino na sua filial na Ilha de S. Tomé. Aí foi também eleito 

presidente da Câmara Municipal. 
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 Em 1876, com António Bernardo da Cruz (v.) fundou o jornal O Districto de 

Faro, para o qual creio que adquiriram tipografia própria (v.), mas abandonou o 

projecto algum tempo depois devido a razões profissionais. Dedicou-se ainda ao cultivo 

das letras na tradução e produzindo peças de teatro. 

 

 FRANCISCO – era natural de Faro. 

Iniciou-se na arte tipográfica na Tipografia de O Progresso do Sul (v.) de Faro, 

sob a orientação de José Vieira Branco (v.), e aí permaneceu largos anos. 

 

FRANCISCO, José – foi tipógrafo da Tipografia Lacobrigense (III) (v.), de 

Lagos. Actualmente é funcionário da Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

 

 FRANCO, Carlos Augusto Lyster – nasceu em Belém, 

Lisboa, a 05/10/1879, e faleceu em Faro, a 27/03/1959. Era filho de Caetano Augusto 

Franco e de Luísa Adelaide Pinto Camelo Wilches Lyster Franco. 

Casou com Maria das Dores Dias Barbosa Lyster Franco. 

Realizou os seus estudos no colégio religioso de Brancanes e depois ingressou 

na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de Pintura Histórica 

com elevada classificação, no ano de 1900. 

Após a conclusão do seu curso, foi nomeado professor do Liceu de Faro, 

fixando-se na cidade e aqui permanecendo até à morte. Passou do Liceu para o ensino 

técnico, sendo nomeado professor efectivo da Escola Industrial de Pedro Nunes 

(transformada na Escola Industrial e Comercial Tomás Cabreira). Exerceu durante 

muitos anos o cargo de director da escola até se aposentar em 1949. Foi também 

professor do Magistério Primário e da Escola Primária Superior, de Faro.  

Foi director do Posto Meteorológico de D. Francisco Gomes, Administrador do 

Concelho, Comissário da P.S.P. e Presidente da Câmara Municipal. 
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Esteve durante algum tempo dedicado à actividade política, que marginalizou 

após o movimento de 28 de Maio de 1926. O pico deste período correspondeu 

precisamente à aquisição da Tipografia Burocrática (v.), de Tavira, e Guadiana (II) (v.), 

de Vila Real de Santo António, que, em parceria com o advogado João Pedro de Sousa 

(v.), instalou na rua 1.º de Dezembro, em Faro, denominando Tipografia Democrática 

(v.). Aqui publicaram o jornal O Heraldo («Bi-Semanário Republicano Democrático»), 

dedicado, nos seus dois primeiros anos de existência, inteiramente à causa republicana e 

à sua propaganda, o que lhes provocou algumas agruras com a justiça. Foi membro das 

comissões do Partido Republicano Português e do Partido Republicano Radical. 

Dedicou-se ao jornalismo e à literatura. Dirigiu entre 1912 e 1917 o jornal O 

Heraldo e colaborou em praticamente toda a imprensa regional do seu tempo, onde 

salientou sempre o seu carácter de cronista, novelista e de estudioso de arte. Publicou 

Contos Fúnebres, 1905 (v. catálogo, n.º 95.), e Iluminuras, 1907, e três estudos de arte 

John Flaxman e a sua Obra, 1915, O Pintor Joaquim Porfírio Grande Propagandista 

de Allongé, 1949, e O Pintor Constantino Fernandes, 1950. Os dois últimos surgiram 

em separatas do Correio do Sul, jornal dirigido pelo filho, Mário Lyster Franco (v.). 

Colaborou ainda no Guia de Portugal e na Grande Enciclopédia Portuguesa e 

Brasileira. 

Como artista, dedicou-se à pintura a óleo da paisagem algarvia e ao desenho a 

carvão, segundo a escola de Allongé. Montou o seu atelier na rua 1.º de Dezembro, 

onde tinha a tipografia, e aí se dedicava nas suas horas vagas à pintura. Realizou várias 

exposições individuais: quatro em Lisboa (1921, 1922, 1923 e 1924), no Porto (1924), 

em Faro (1907, 1909, 1917, 1927 e 1945), em Coimbra, na Praia da Rocha – Portimão, 

em Lagos e noutros pontos do país; e comparticipou em dezenas delas. 

 

 FURTADO, Francisco Manuel da Paz – foi o proprietário da primeira oficina de 

iniciativa privada em Faro, a Tipografia Paz Furtado (v.). Simultaneamente, entre 1842 

e 1849, prestou serviços na Tipografia do Governo Civil (v.). 

 Em 1877 era vogal do conselho fiscal do Banco Agrícola e Industrial Farense. 

 Já com idade avançada, exerceu o cargo de tesoureiro da Junta Geral do Distrito. 

 

 FURTADO, Rafael da Paz – era tipógrafo e proprietário da Tipografia Paz 

Furtado (v.) de Faro, em 1876. Creio que era filho de Francisco Manuel da Paz Furtado 

(v.). 
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 GALVÃO, Artur Baptista – era natural de Tavira. 

Era escrivão da Comarca de Lagos.  

Foi co-proprietário da Tipografia Lacobrigense (II), de Lagos (v.). 

 

 GIL, Nicolau – foi o segundo tipógrafo-chefe da Tipografia Editora Olhanense, 

Lda. (v.), de Olhão, substituindo Jacob Bensabat (v.). 

 

 GOMES, António Henrique – era natural de Cacela, concelho de Tavira. 

Foi tipógrafo e proprietário da Tipografia Progresso (v.), de Olhão. 

 

 GOMES, Hostílio Peres – iniciou-se na arte tipográfica na Aliança Gráfica do 

Sul, Lda. (v.), de Olhão, onde aprendeu a impressor com o cunhando, José Fernandes 

Lisboa (v.), seu mestre. 

 

 GOMES, José Joaquim – era natural de Lisboa. 

 Foi tipógrafo-chefe da Tipografia de A Faceira, do Rio de Janeiro, e da 

Tipografia União (v.), de Faro, durante a primeira metade da década de 10. Em 

Novembro de 1915, foi contratado para gerir a Tipografia Democrática (v.), de Faro, 

permanecendo aí durante um mês. 

 

 GOMES, Luís Filipe da Piedade – nasceu a 21/04/1954. É filho de Manuel 

Gomes e de Marina da Piedade Gomes. 

Iniciou-se na arte tipográfica aos 13 anos, optando pela função de cortador.  

Actualmente, é sócio da Gráfica Comercial (v.), de Loulé. 

 

 GONÇALVES, António Sebastião – foi tipógrafo oficial da Empresa 

Tipográfica Lumen, Lda. (v.), de Portimão, na década de 40. 

 

 GONÇALVES, Eduardo – foi impressor da Tipografia Povo Algarvio (v.) de 

Tavira, durante a década de 50 e 60. 

 

 GONÇALVES, Joaquim – foi tipógrafo-chefe da Tipografia Artística do 

Algarve (v.), de Silves, a partir de 1920, da qual foi sócio. 



 423 

 

 GONÇALVES, Sebastião Martins – é natural de Tavira, onde nasceu a 

30/10/1930.  

Profissionalmente, iniciou-se aos 12 anos como aprendiz na Tipografia Modelo 

(v.) de Tavira, onde se manteve até à sua extinção, especializando-se na impressão.  

Após a morte do proprietário, Virgílio Correia Monteiro, Sebastião Martins 

Gonçalves tornou-se um dos co-proprietários da oficina, juntamente com Francisco 

António do Carmo (v.) e Patrício Baptista do Carmo (v.).  

Após o encerramento da oficina, empregou-se no cinema e no escritório do 

solicitador José Luís Cesário, onde ainda se mantém. 

 

 GOUVEIA, Abílio José – nasceu a 20/11/1904 e morreu a 

08/03/1985, na vila de Olhão. Era Filho de Manuel Martins Gouveia, marítimo, e de 

Maria da Conceição Louro. 

Concluiu apenas o ensino primário, mas a sua capacidade de estudo impressionou 

verdadeiramente Francisco Fernandes Lopes (v. autores) que o considerava um 

“autodidacta do melhor quilate”. 

 Abílio José Gouveia começou muito jovem a trabalhar e o seu primeiro 

emprego teve-o na Tipografia Central (v.), de Olhão, como aprendiz de tipógrafo. Nesta 

altura, a tipografia compunha e imprimia a Gazeta de Olhão, o que permitiu a Abílio 

Gouveia a estreia na imprensa. A 24/11/1921, tinha então 17 anos, publicou a sua 

primeira crónica, intitulada “Um domingo na praça”. Os artigos relacionados com a 

vida desportiva da vila passaram a ser então da sua responsabilidade. 

Algum tempo depois, empregou-se num drogaria de Olhão como caixeiro e mais 

tarde foi convidado para a drogaria Pinto, em Faro, onde permaneceu vários anos. 

Voltou para Olhão e empregou-se numa empresa de serração de madeiras, propriedade 

de José Henrique Botelho, até à sua aposentação. 
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Paralelamente à sua vida profissional, Abílio José Gouveia dedicou-se de forma 

incansável ao jornalismo, à história da terra onde nasceu e ao desporto. Consta que a sua 

primeira colaboração jornalística foi para o jornal Os Sports, tendo publicado os seus 

artigos sobre história, folclore, etnografia em vários jornais da Província e 

principalmente nos jornais olhanenses como o Correio Olhanense, ou A Voz de Olhão. 

Os seus artigos eram normalmente assinados com a inicial A., ou com “XYZ”. Foi 

ainda redactor e editor do jornal O Olhanense que se publicou entre 07/11/1929 e 

17/05/1930, substituindo o Correio Olhanense, que entretanto foi suspenso. 

Em 1929, realizou escavações arqueológicas no Cerro da Cabeça e em Marim, 

onde descobriu uma necrópole luso-romana e uma lápide que hoje está à guarda da 

Câmara Municipal de Olhão. Os resultados, publicou-os no Correio Olhanense. Com 

esta actividade ganhou a estima e admiração de Leite de Vasconcelos que o elegeu 

como sócio efectivo do Instituto Português de História e Arqueologia. 

No campo do desporto, outra das suas grandes paixões, Abílio José Gouveia 

desenvolveu uma acção louvável. Foi árbitro de futebol; foi pioneiro na modalidade de 

basquetebol, fundando a Associação de Basquetebol do Algarve e a Associação de 

Basquetebol de Faro; divulgou a modalidade nas páginas dos jornais; fundou o Clube 

Desportivo Progresso Olhanense e revitalizou o Ginásio Clube Olhanense. Aqui fez de 

tudo um pouco: foi secretário da direcção, treinador, jogador, marcador do campo, 

árbitro e cronometrista, tesoureiro, fez deslocações, angariou equipamento… 

Um apaixonado pelas coisas da cultura, empregou todos os seus rendimentos na 

aquisição de livros, de jornais e de antiguidades. De acordo com o testemunho de 

amigos seus14, a sua biblioteca reunia cerca de 25 mil volumes e a hemeroteca era das 

mais completas de toda a província. Todo este acervo foi incorporado pela Câmara 

Municipal de Olhão, embora só uma pequeníssima parte esteja actualmente à 

disposição do público no Arquivo Histórico da cidade. 

 

GREGÓRIO, Joaquim Alexandre – iniciou-se na Tipografia União (v.), em 

Faro. Mudou-se para a Tipografia Alves (v.) em Olhão, saiu para a Tipografia Cácima 

(v.), também em Faro, e, finalmente, voltou para a Tipografia Alves, onde permaneceu 

                                                 
14 GRAÇA, José Tomás da, “Galeria de figuras e factos da minha terra – efemérides (51): Abílio José 

Gouveia”, A Voz de Olhão, n.º 314, 15/08/1985 e SOUSA, Luciano de, “Abílio, o Hermético”, A Voz de 

Olhão, n.º 312, 15/07/1985. 
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até se aposentar. Era um compositor exímio, ainda hoje recordado pela sua espantosa 

capacidade de trabalho.  

 

GUERREIRO, Inácio Joaquim Gonçalves – iniciou-se na arte tipográfica na 

Tipografia Louletana (v.) sob o magistério de Firmino Caracol de Sousa (v.) e de 

Arnaldo Matos Pereira (v.). Aqui, especializou-se na impressão. Actualmente, é co-

proprietário da oficina com Francisco José Correia de Brito (v.). 

 

 GUERREIRO, João de Sousa – era natural de Faro. 

Iniciou-se na arte tipográfica na Tipografia de O Comércio do Sul (v.), tendo 

sido aprendiz de Francisco Soares Franco Ferreira Lisboa (v.). A partir de 1879, foi 

tipógrafo na Tipografia de J. F. Tavares Belo & C.ª (v.) e tipógrafo-chefe da Tipografia 

de O Districto de Faro (v.), ambas de Faro. Com a fundação da Tipografia União (v.), 

de Faro, João de Sousa Guerreiro foi dirigir os trabalhos desta oficina e o respectivo 

quadro tipográfico até à década de 30.  

 

 GUERREIRO, Joaquim – foi tipógrafo da Tipografia Cácima (v.), de Faro, na 

década de 70. 

 

 GUERREIRO, José – é natural de Santa Bárbara de Nexe. 

 Foi compositor linotipista da Tipografia União (v.), de Faro, e encarregado geral 

da oficina até 2007, ano em que se aposentou. 

 

GUERREIRO, Luís Manuel Gaspar – nasceu a 30/08/1969, em Lagos. 

Após concluído o 6.º ano de escolaridade, iniciou a sua vida profissional na 

Tipografia Lacobrigense (III) (v.) como aprendiz, no ano de 1984. Começou pela 

composição, sob a orientação do oficial, José Eduardo (v.). Após um ano de 

aprendizagem, passou para a categoria de compositor e, posteriormente, para a categoria 

de impressor. Actualmente, assegura ainda os trabalhos de encadernação, especialidade 

aprendida também com José Eduardo. 

 

GUERREIRO, Manuel António Ramos – foi tipógrafo auxiliar da Empresa 

Tipográfica Lumen, Lda. (v.), de Portimão, na década de 40. 
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GUERREIRO, Mariano de Sousa – foi tipógrafo da Tipografia União (v.) de 

Faro, na década de 20. 

 

 GUERREIRO, Padre José Francisco – foi proprietário da Tipografia A Voz de 

Loulé (v.). 

 Os seus ideais políticos originaram a sua excomunhão, embora pouco antes de 

morrer se tenha reconciliado com a Igreja. Após este episódio, dedicou-se à profissão de 

fotógrafo. 

 

 GUYONNET, António – era de nacionalidade francesa. 

Foi o proprietário do Tipografia Artística do Algarve (v.), de Portimão, e do 

jornal O Arauto dos Interesses Algarvios. 

 

 HENRIQUES, António Manuel – foi tipógrafo e proprietário da Tipografia com 

o seu nome (v.), de Faro, onde imprimiu o Jornal de Annuncios, no ano de 1880. 

 

  JACINTO, António Pedro da Silva – nasceu em Ferragudo, 

concelho de Lagoa, a 14/01/1942. É filho de Pedro Maria Jacinto e de Maria José. 

Iniciou a actividade de tipógrafo em 1957 na Tipografia de José dos Santos 

Roque (v.), de Portimão. Aqui adquiriu, em 1958, a carteira profissional n.º 13994, com 

a categoria de aprendiz de tipógrafo impressor e, a 23/03/1977, passou à categoria de 

tipógrafo oficial. Em seguida, trabalhou na Tipografia Lacobrigense (III) (v.), de Lagos, 

e, em 1962, era tipógrafo na Tipografia de Alberto Conceição Leal (v.), de Portimão. 

Algum tempo depois, mudou-se para a Serigra e, em 1980, comprou, em sociedade com 

Manuel José Borges Rosa (v.), a oficina onde tinha aprendido a arte tipográfica. 

Finalmente, em 1984, António Pedro da Silva Jacinto regressou à oficina de Alberto 

Leal, comprando-a e mantendo-a em funcionamento até hoje. 
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 JACINTO, Raul – foi o tipógrafo-chefe da Tipografia Regional Editora, Lda. 

(v.), de Faro. 

 

 JESUS, Carlos Mário Natividade – nasceu a 19/08/1967.  

É impressor na Aliança Gráfica do Sul, Lda. (v.), de Olhão. 

 

 JÓIA, José – é natural de Silves. 

 Iniciou-se na arte tipográfica na Tipografia Artística do Algarve (v.), de Silves, 

da qual é actualmente o único proprietário. 

 

 JÚNIOR, António da Costa – foi tipógrafo-chefe da Tipografia Lealdade (v.) de 

Portimão, a partir de 1878. 

 

 JÚNIOR, António Joaquim Correia – nasceu na freguesia de São Sebastião, 

Lagos, em 1838. Era filho de outro do mesmo nome e de Maria Madalena da Silva 

Correia. 

 Casou com Inês do Carmo Fortuna Madeira. 

 Foi proprietário da Tipografia com o seu nome (v.), de Lagos. 

 

  JÚNIOR, Domingos Leonardo Vieira – nasceu em 

Portimão, a 28/03/1840, e morreu na mesma cidade a 27/03/1883. 

 Era um abastado proprietário, o que lhe permitiu uma vida de boémia constante. 

 Em 1873, dedicou-se ao jornalismo e para tal instalou em Portimão a primeira 

tipografia deste concelho, que designou por Tipografia Portimonense (v.), cujo 

objectivo era iniciar a respectiva imprensa periódica, o que aconteceu com a edição de 

O Município («Periódico Político, Industrial e Noticioso do Algarve») (04/08/1873 – 

21/07/1878). Fundou o Jornal dos Artistas (11/11/1875 – 20/09/1877) e dirigiu o 

Almanack dos Artistas, em 1877.  



 428 

 Apesar da sua vasta cultura literária, foi sempre um auto-didacta, não tendo 

sequer terminado o ensino primário. 

 

JÚNIOR, Joaquim António Socorro – nasceu a 14/09/1866 em Vila Real de 

Santo António. Era filho de Joaquim José do Socorro, natural de Mértola, marítimo, e 

de Guilhermina Augusta, natural de Faro. Era neto paterno de José do Socorro e de 

Teresa de Jesus e neto materno de João Diogo e de Maria da Assunção. Embora o seu 

nome não fosse igual ao do pai, Joaquim António Socorro assinava como “Socorro 

Júnior”. 

 Profissionalmente, foi tipógrafo e jornalista. Como tipógrafo, fundou em 1893 a 

Tipografia Guadiana (I) (v.) de Vila Real de Santo António, com Joaquim António 

Socorro e, em 1894, instalou e dirigiu a Tipografia Guadiana (v.) de Lagos. Como 

jornalista, foi o director de O Petiz, que se publicou naquela oficina desde 26/11/1893 

até pelo menos 26/02/189415, foi o fundador e administrador do Pró-Lagos (23/09/1894 

– Jun./1895) e administrador de A Semana de Lagos (04/07/1895 - ?). De regresso a 

Vila Real de Santo António, foi director, editor e redactor de O Algarve («Semanário 

Popular – Independente, Litterario, Agricola, Noticioso, Recreativo e Anunciador»), 

publicado entre 06/01 e 24/10/1901 e colaborou em vários jornais regionais. 

 Em Lagos, fez amizade com alguns dos publicistas já reconhecidos, como 

Joaquim João Serpa (v.) ou Bartolomeu Salazar Moscoso (v.). 

 

JÚNIOR, António da Costa – foi tipógrafo-chefe da Tipografia Lealdade (v.) de 

Portimão, no ano de 1878. 

 

 JUSTO, João Baptista – foi o tipógrafo que montou a Tipografia Portimonense 

(v.), de Portimão, e a dirigiu nos seus primeiros meses de existência. 

 

LAMY, Eduardo – proprietário da Tipografia Eduardo Lamy (v.), de Faro. 

 

LARGUITO, Hélder Apolo – é natural de Faro, onde nasceu a 14/01/1951. É 

filho de Francisco dos Santos Larguito e de Emília Apolo Larguito. 

                                                 
15 A 26/02/1894 publicou-se o 14.º número de O Petiz, número comemorativo do primeiro semestre, que 

eu pude consultar no espólio de Abílio José Gouveia (v.), depositado no Arquivo Histórico de Olhão. 
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Casou com Cecília Maria Larguito, nascida a 22/11/1951, em Faro, e funcionária 

da Tipografia União (v.), de Faro, desde 1967. 

Hélder Apolo Larguito iniciou a sua actividade aos catorze anos, idade em que 

entrou para a Tipografia União (v.) como aprendiz. Foi discípulo de Manuel Augusto 

Ferro (v.), especializando-se na composição. Actualmente é tipógrafo oficial da mesma 

oficina. 

 

 LÁZARO, João Gualberto – nasceu a 25/07/1932, em 

Olhão. É filho de Joaquim Lázaro e de Isidora do Rosário. Completou o quarto ano de 

escolaridade e frequentou a escola comercial em Faro.  

Casou com Maria Fernanda Encarnação Silva Lázaro. São seus filhos João 

Manuel da Silva Lázaro, engenheiro civil, e Jorge Fernando Silva Lázaro, inspector do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Profissionalmente, iniciou-se na arte tipográfica em 1946 na Tipografia Alves 

(v.), tendo saído em 1953 para cumprir o serviço militar. Tornou-se oficial de 

composição, embora soubesse fazer de tudo um pouco. Em 1955 regressou à terra natal 

e voltou a trabalhar na Tipografia Alves, agora como tipógrafo-chefe. 

A 10/08/1973, por morte de Feliciano José Alves (avô) e a pedido deste, João 

Gualberto Lázaro tornou-se sócio da sociedade por quotas, constituída por Deolinda 

Alves, Feliciano José Alves (pai) e ele próprio, designada Feliciano José Alves, Lda. 

Em 1982, Feliciano Alves (pai) faleceu e o filho herdou a sua quota. Devido às 

relações nem sempre amenas entre Deolinda Alves e os restantes sócios, aquela acabou 

por vender a sua quota, a qual foi distribuída equitativamente pelos restantes sócios, em 

troca de uma pensão vitalícia. Assim, desde 07/09/1990, são proprietários da oficina 

João Gualberto Lázaro, aposentado há cinco anos, e Feliciano José Iria Alves (v.), o 

gerente da casa. 

Nos tempos livres praticou vários tipos de desporto, dedicou-se à pesca e tem 

um gosto especial pelo desenho. Foram inclusivamente da sua autoria os cabeçalhos de 
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O Caíque e o Mirante, compostos e impressos na Tipografia entre Jun./1969 e 

Jun./1973. 

 

LEAL, Alberto Conceição – nasceu a 06/06/1921 na freguesia de Santa 

Catarina, Lisboa. Era filho de Augusto de Mira Leal (v.) e de Elvira da Conceição Leal. 

Casou em 1951.  

Aprendeu a arte na Empresa Tipográfica Lúmen, Lda. (v.), de Portimão, 

propriedade do pai, e, após divergências com o irmão, Orlando Leal, saiu desta casa e 

instalou-se por conta própria (v.), no ano de 1960. 

 

LEAL, Augusto de Mira – nasceu em 1898, na freguesia de S. Vicente, 

concelho de Lisboa e faleceu em Novembro de 1955, na sequência de uma intervenção 

cirúrgica. Era filho de João Sebastião Mira Leal e de Francisca do Carmo Leal. 

Casou com Elvira da Conceição Leal, filha de José Joaquim Maria e Filipa 

Maria da Conceição, nascida em 1900, na freguesia de S. Miguel, concelho de Lisboa. 

Em 1921, residiam na Travessa da Laranjeira, n.º 15, 2.º Esq., freguesia de Santa 

Catarina, Lisboa.  

Em 1924, estava instalado em Portimão, data em que constituiu com outros 

sócios a Empresa Tipográfica Lúmen, Lda. (v.). Em Março de 1930, tornou-se o único 

proprietário da Tipografia e passou a trabalhar em nome individual até à data da sua 

morte. 

 

LESTE, Artur Baptista – foi compositor da Tipografia Editora Olhanense, Lda. 

(v.), de Olhão. 

 

LIMA, João de Sousa – nasceu a 24/12/1872. 

Foi impressor e tipógrafo-chefe da Tipografia da Editora Olhanense, Lda. (v.), 

de Olhão. 

 

LIMA, Mário Mateus – nasceu a 23/12/1936, em Faro. É filho de Mateus S. 

Pedro Lima (v.), tipógrafo, natural de Faro, e de Maria Martins Lima, doméstica, natural 

de Albufeira. 
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Com 10 anos iniciou a sua actividade profissional como aprendiz de tipógrafo na 

Tipografia de O Algarve (v.), sob o magistério de José Maria (v.), onde permaneceu até 

se aposentar. Especializou-se em composição. 

 

 LIMA, Mateus S. Pedro – era natural de Faro, onde faleceu 

com 65 anos. Casou com Maria Martins Lima com quem teve um filho de nome Mário 

Mateus Lima (v.). 

Foi tipógrafo compositor em várias oficinas da cidade de Faro, tendo iniciado a 

profissão na Tipografia de O Algarve (v.). 

Possuía apenas a mão direita e um dedo na mão esquerda, em sequência de um 

acidente de trabalho, no entanto, era um exímio compositor. 

Foi chefe da Tipografia de o Moca (v.) a partir de 1932, e da Tipografia de O 

Algarve, onde permaneceu até se aposentar. 

Foi compositor, impressor e, por vezes, revisor e colaborador do jornal O 

Algarve. 

Dedicou-se ao jornalismo, actividade em que foi redactor e editor do jornal O 

Sul (03/08/1922 – 10/08/1922); foi proprietário e administrador de A Lanceta 

(«Quinzenário Humorístico, sportivo, literário e noticioso») (09/08/1923 – 01/05/1927) 

e director e editor do Pequeno em Tudo («Jornal Humorístico, Literário e Noticioso») 

(01/05/1928 -20/09/1931). 

 

LISBOA, Francisco Soares Franco Ferreira – era natural de Lisboa. 

No início do ano de 1873 foi contratado por Augusto feio Soares de Azevedo 

(v.) para dirigir a Tipografia da Gazeta do Algarve (v.), de Lagos. Permaneceu aí até 

Agosto de 1874. Nesta altura, transferiu-se para a Tipografia da Liberdade (v.), de 

Portimão, para a dirigir. Em Março de 1878 era o responsável pela Tipografia do 

Comércio do Sul (v.), de Faro. Em 1879, constituiu sociedade com João Frederico 
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Tavares Belo e passou a ser o administrador da oficina intitulada Tipografia de João 

Frederico Tavares Belo & C.ª (v.), de Faro.  

Colaborou na imprensa de feição republicana e, mais tarde, em Paris, foi 

correspondente de vários jornais de Lisboa e do Porto. Faleceu em Paris. 

 

 LISBOA, José Fernandes – nasceu nos Estados Unidos, 

embora fosse filho de Olhanenses. Por essa razão, todos o conheciam por Joseph, do 

que o próprio se orgulhava.  

Aprendeu a profissão de tipógrafo na Tipografia Alves (v.), da qual foi sócio a 

partir de 28/04/1945. A 13/05/1948 cedeu a sua quota para instalar, em sociedade com 

Domingos Fernando Afincão (v.), uma oficina, a que denominaram Gráfica Olhanense 

(v.). 

Foi praticante de basquetebol durante 22 anos, o que o levou a fundar o clube Os 

Olhanenses, como forma de fomentar a prática deste desporto em Olhão. Foi presidente 

do clube desde 1949. 

Em 1956, dirigiu e editou o Boletim do Clube Desportivo “Os Olhanenses”. 

 

LOPES, António Germano – foi co-proprietário da Tipografia Democrática (II) 

(v.), de Tavira numa sociedade por quotas, partilhada com Armelim Mendes da 

Assunção Cácima (v.). Em 1929, trabalhava na Tipografia Modelo (v.) da mesma 

cidade. 

Foi editor de A Folha Tavirense («Semanário Literário e Noticioso») e foi 

proprietário, editor e director de O Gilão («Quinzenário Literário, Humorístico, 

Noticioso e Anunciante»). 

 

LOURENÇO, Jorge Correia – foi tipógrafo da Empresa Litográfica do Sul, 

Lda. (v.) e um dos sócios fundadores da Tipográfica do Sul – Artes Gráficas, Lda. (v.), 

ambas de Vila Real de Santo António. 
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 LÚCIO, João – João Lúcio Pousão Pereira era o seu 

nome completo. Nasceu a 04/07/1880, em Olhão, e aí faleceu a 27/10/1918. Era filho de 

João Lúcio Pereira (m. 19/01/1905) e de Maria Helena de Araújo Pousão (n. 11/04/1857 

– m. Set./1915), irmã do pintor Henrique Pousão.  

Frequentou o liceu de Faro, ingressando posteriormente no curso de Direito, na 

Universidade de Coimbra, que concluiu em 1902. 

Profissionalmente, instalou banca de advogado na sua terra natal e rapidamente 

o seu talento de brilhante orador forense e jurisconsulto correu o Algarve e até mesmo o 

país. De vários pontos vinham pessoas, inclusivamente colegas advogados, para ouvir 

as suas orações. 

João Lúcio nasceu e cresceu entre intelectuais e artistas. O pai foi um dos 

responsáveis pela elevação de Olhão a Comarca de 3.ª classe, circunstância que trouxe 

para Olhão a família de Francisco Augusto Nunes Pousão, 1.º juiz de Direito desta vila, 

cuja filha, Maria Helena de Araújo Pousão (n. 11/04/1857 e m. Set./1915), viria a casar 

com João Lúcio Pereira. João Lúcio era, portanto, neto do magistrado, músico, poeta e 

orador notável, Francisco Pousão; filho de um verdadeiro autodidacta que, segundo 

Antero Nobre “possuía a maior e mais completa biblioteca literária, filosófica e política 

que em qualquer tempo existiu na sua terra natal”16; e sobrinho do pintor Henrique 

Pousão. Já que falo na sua teia de relações familiares, convém acrescentar que foi seu 

genro José Dias Sancho (v.). 

João Lúcio Pousão Pereira começou, desde muito cedo, a revelar uma 

sensibilidade e inteligência fora do comum para a sua precoce idade. Em 1892, com 12 

anos, publicou pela primeira vez os seus versos no jornal da terra, O Olhanense. Em 

Faro, onde concluiu os estudos liceais, fundou e dirigiu o Eco da Academia. Já a 

                                                 
16 NOBRE, Antero, O poeta João Lúcio: apontamento biográfico, Olhão, separata de A Voz de Olhão, 

s.d., p. 5. 
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frequentar a faculdade de Direito, fundou com António Crisóstomo dos Santos (v.), José 

Francisco Teixeira de Azevedo (v.) e José Ribeiro Castanho (v.) o jornal O Reyno do 

Algarve (v. catálogo, n.º 228.), de claras preocupações literárias. De 1903 a 1905, foi 

ainda director literário do semanário O Sul, que se publicou em Faro, para o qual 

adquiriu em parceria com João Franco Pereira de Matos (v.) tipografia própria (v. 

tipografia com o mesmo nome). 

Em 1906, conhecido já o poeta e o jurista, João Lúcio foi eleito deputado como 

candidato franquista e após a instauração da República foi ainda eleito deputado como 

candidato da minoria monárquica. Em Olhão, foi eleito, por monárquicos e 

republicanos, Presidente da Câmara Municipal, chegando mesmo a contribuir com a sua 

fortuna pessoal para a obra que edificou durante o exercício destas funções. Foi também 

presidente da Comissão Protectora do Hospital de Nossa Senhora da Conceição, da 

Comissão Directora do Corpo de Bombeiros Voluntários e da Sociedade Recreativa 

Olhanense, instituição que o pai ajudou a fundar, em 1858, juntamente com Júlio César 

Dantas, funcionário da Alfândega e avô do escritor Júlio Dantas. 

Foi responsável pela elevação e projecção culturais de Olhão, cujas actividades 

eram comentadas nos meios cultos de Lisboa. Sobre este papel, Antero Nobre declara o 

seguinte: 

“Recitais, concertos, conferências, leituras 

comentadas de escritores e poetas portugueses e estrangeiros, 

concursos literários, comemorações de acontecimentos 

importantes da vida local e nacional, tertúlias literárias e 

poéticas, estas reunindo o que de mais culto havia na sua terra 

e até nas vizinhas, - de tudo isto ali [Sociedade Recreativa 

Olhanense] tomou iniciativa, organizou, realizou e manteve 

durante anos. Algumas destas iniciativas tiveram repercussão 

até nos meios cultos da capital do País, como por exemplo a 

Comemração do Centenário de Almeida Garrett, cujo alto 

nível cultural foi reconhecido pela Imprensa lisboeta e fez com 

que a Sociedade fosse convidada a tomar parte nas 

Comemorações Nacionais do mesmo Centenário, tendo por 

isso João Lúcio sido, até, um dos oradores da memorável 

sessão de encerramento, no Teatro Nacional de Lisboa 

(…).”17. 

                                                 
17 Op. cit., p. 8. 
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Para além de vários folhetos e folhas soltas que publicou, mas praticamente 

irrecuperáveis, João Lúcio escreveu: 

1901, Descendo, Coimbra, França Amado; 

1902, Anno Bom, Olhão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 214.) 

1902, Dom Vasco. Monólogo recitado no Teatro S. Carlos, em Lisboa, por 

ocasião da récita de despedida do 5.º ano jurídico. Desconheço se foi impresso. 

1902, Até que enfim!, Coimbra, França Amado; 

1903, A Redempção, Olhão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 220.) 

1905, O meu Algarve, Lisboa, Livraria Tavares Cardoso; 

1913, Vento Levante. Acto em verso, cujo manuscrito desapareceu; 

1921, Espalhando Fantasmas, Lisboa, Guimarães & C.ª; 

1938, O bioco, Lisboa, Casa do Algarve.  

Viver exclusivamente para a literatura era o seu sonho. Para atingir esse 

objectivo, João Lúcio começou por criar as condições necessárias, das quais afinal não 

chegaria a usufruir devido à sua morte prematura: projectou para o meio do Pinhal de 

Marim, sua propriedade, um chalet para onde planeava ir viver e cuja arquitectura e 

decoração foram pensados como se de um poema se tratasse. Acerca desta ambição de 

João Lúcio, Francisco Fernandes Lopes (v.), declarou: 

“[era o] seu sonho doirado! (…) Compraria um 

automóvel e um barco a gasolina para passear na ria, 

especialmente em noites de luar (o pinhal fica junto ao mar). 

Cortaria a colecta de advogado daí a uns dois ou três anos; e 

assim, entre Olhão, o chalé, as idas a Lisboa e ao estrangeiro, 

passaria a vida, dedicando-se definitivamente à literatura.”18. 

 

 LUÍS, José – foi tipógrafo da Tipografia Socorro (v.) de Vila Real de Santo 

António, entre os anos 40 e 50. 

  

MADEIRA, Jaime António – foi o primeiro tipógrafo da Gráfica do Sul (v.), de 

Vila Real de Santo António, e um dos seus fundadores. 

Foi jogador do Lusitano Futebol Clube nos anos 40 e 50. 

 

                                                 
18 LOPES, Francisco Fernandes, “João Lúcio (Breve escorço biográfico)”, in A música das cantigas de 

Santa Maria e outros ensaios, Olhão, Câmara Municipal, 1985, p. 247. 
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 MACEDO, Alberto – era natural de Faro. Era filho de José Joaquim da Costa 

Macedo19 e neto paterno de Manuel Joaquim da Costa e Sousa de Macedo, funcionário 

das obras públicas, e de Ana Carolina da Costa Macedo, doméstica.  

Foi tipógrafo da Empresa Gráfica Tipografia Minerva Farense, Lda. (v.), de 

Faro. Após o encerramento da oficina, abandonou a profissão e tornou-se viajante de 

comércio. 

 

 MACEDO, Francisco – era natural de Faro.  

Iniciou-se na arte tipográfica na Tipografia de Luís Mascarenhas (v.) em Faro, 

sob a direcção de António Cândido de Mira Escalço Vieira (v.), e aí permaneceu por 

largos anos. 

 

 MACHADO, José – era natural de Faro. 

Foi tipógrafo da Tipografia Regional Editora (v.), de Faro. Após o encerramento 

da oficina, continuou a exercer a profissão fora do Algarve. 

 

 MANUEL, João – foi impressor da Tipografia Povo Algarvio (v.), de Tavira, 

nas décadas de 60 e 70.  

 

 MARCELO, António Octávio Valdez – nasceu em Lisboa, no ano de 1882, e 

faleceu em Silves, a 22/08/1918, na sua casa, na rua da Boa Vista, Silves, vítima de 

pneumonia. Era filho de António Valdez Marcelo, natural de Lisboa, e de Maria Batista 

Marcelo, natural de Tavira, a residirem em Lisboa. 

 Casou com Rosa Guerreiro Valdez, natural de Alcobaça. 

 Foi o primeiro tipógrafo-chefe da Tipografia Artística do Algarve (v.), de Silves, 

entre os anos de 1915 a 1918. 

  

 MARIA, José – foi tipógrafo chefe da Tipografia d’ O Algarve (v.), de Faro, na 

década de 40. 

 

                                                 
19 Nasceu em Faro, em 1859, e morreu na mesma cidade, a 06/04/1910. Esteve desaparecido da sua terra 

natal cerca de 20 anos, regressando após a revolução de 31 de Janeiro de 1891, na qual participou. Fez 

carreira militar, tendo chegado a 1.º sargento de engenharia. Não continuou na sua ascensão devido ao seu 

espírito republicano. Por isso, dedicou-se a dar explicações de matemática e de português e a colaborar 

nos jornais. Foi redactor do Progresso do Sul, de Faro. Foi um dos primeiros conservadores da Biblioteca 

Municipal de Faro. 



 437 

MÁRIO – foi encadernador distinto e aprendeu a arte tipográfica na Tipografia 

Alves (v.), de Olhão. Nos anos 60 ou 70 saiu para se instalar com uma oficina sua na 

rua Capitão João Carlos de Mendonça. Teve, no entanto, curta duração. 

 

 MARQUES, João José Costa – nasceu a 31/01/1960, em Loulé. É filho de 

Mavílio António Marques e de Etelvina Maria Costa. 

 Iniciou-se na arte tipográfica em 1972, na Gráfica Louletana (v.), onde se 

especializou na composição, chegando a chefe de oficina. 

 Em 1992, fundou, em parceria com quatro sócios, a EGA – Empresa Tipográfica 

do Algarve, Lda. (v.), que foi uma continuação da Gráfica Louletana (v.). 

 

 MARQUES, José Rogério Gonçalves – foi impressor da Empresa Litográfica do 

Sul, Lda. (v.) e um dos sócios fundadores da Tipográfica do Sul – Artes Gráficas, Lda. 

(v.), ambas de Vila Real de Santo António.  

  

MARREIROS, José – foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia de O Districto de 

Faro, sob a orientação de João de Sousa Guerreiro (v.). Após o encerramento da oficina, 

tornou-se latoeiro e proprietário da Latoaria Marreiros, na Praça D. Francisco Gomes. 

 

  MARTINS, Henrique – era natural de Santarém, onde 

nasceu no ano de 1871, e veio a falecer em Silves, a 25/05/1959. 

 Casou em Silves com Aurora Glória da Silva Callapez. 

 Nesta cidade desempenhou as funções de solicitador durante cerca de 40 anos. 

 Foi um activo defensor do Partido Republicano, o que justificou a aquisição da 

Tipografia Artística do Algarve (v.) para aí imprimir jornais que defendessem a causa 

republicana. Fundou com Julião Quintinha o semanário republicano Alma Algarvia 

(12/03/1911 – 15/04/1917) (v. catálogo, n.º 20.) e fundou e dirigiu A Voz do Sul 

(«Órgão do Partido Republicano Português») (08/10/1916 – 11/11/1968). 
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Foi Presidente da Câmara de Silves, presidente da Junta Geral da Província do 

Algarve e provedor da Santa Casa da Misericórdia. Fundou a Empresa Cinematográfica 

Silvense e foi concessionário do Teatro Mascarenhas Gregório. Foi sócio de uma 

empresa de comercialização de artigos de cortiça e de uma outra de vinhos. 

 

 MARTINS, João José da Purificação – é impressor da Tipografia Alves (v.), de 

Olhão. 

 

 MARTINS, José do Carmo Lopes – foi jornalista de O Dia e director de 

serviços da Tipografia União (v.), de Faro. Em 1982, comprou a Tipografia de O 

Algarve (v.) e a propriedade do respectivo jornal. 

 Casou com Maria Emília Cabrita Lopes Martins, com quem teve dois filhos, 

José Joaquim Santos Lopes (v.) e Nuno Santos Lopes Martins (v.), que asseguram a 

continuidade da Tipografia. 

 

MARTINS, José Joaquim Santos Lopes – nasceu a 14/12/1963, em Faro. É filho 

de José do Carmo Lopes Martins (v.) e de Maria Emília Cabrita Lopes Martins. 

 Completou o ensino secundário. 

Está ligado às artes gráficas desde 1982, ano em que o pai comprou a Tipografia 

de O Algarve e a propriedade do respectivo jornal.  

Foi director do jornal O Algarve. 

Actualmente, é designer gráfico e sócio-gerente da Tipografia de O Algarve (v.) 

em colaboração com o irmão, Nuno Santos Lopes Martins (v.). 

 

 MARTINS, Nuno Santos Lopes – nasceu a 10/03/1971, em Faro. É filho de 

José do Carmo Lopes Martins (v.) e de Maria Emília Cabrita Lopes Martins. 

 Completou o ensino secundário. 

Está ligado às artes gráficas desde a década de 80, período em que o pai 

comprou a Tipografia de O Algarve e a propriedade do respectivo jornal.  

Actualmente, é impressor de off-set e sócio-gerente da Tipografia de O Algarve 

(v.) em colaboração com o irmão, José Joaquim Santos Lopes Martins (v.). 
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  MARTINS, Pedro José da Silva – foi solicitador da 

Comarca de Faro. Dedicou-se ao jornalismo, desempenhando as funções de redactor 

regional de A Voz, director do Pequeno em Tudo e do Comércio e Indústria de Faro.  

Em Faro, publicou várias publicações publicitárias, por ocasião das feiras da 

cidade. 

Fixou-se em Olhão, onde fundou a Tipografia Gratec (v.). 

 

 MARTINS, Vladimiro Fernandes – nasceu a 15/10/1947, em Vila Real de Santo 

António. É filho de Sebastião do Carmo Martins, pescador, e de Ilda Serrano Fernandes, 

operária fabril. 

 Profissionalmente, iniciou-se como aprendiz de tipógrafo na Empresa 

Litográfica do Sul, Lda. (v.), de Vila Real de Santo António, sob o magistério de 

Norberto Tenório. Aqui, especializou-se na categoria de impressor oficial. Em Agosto 

de 1971, saiu desta oficina e integrou o quadro tipográfico da Tipografia Brás & Pavão, 

Lda. (v.), de Faro, onde se mantém até hoje. Em 1980, constituiu com os restantes 

dezanove colegas a sociedade Ferro, Gonçalves & Cardoso, Lda. que deu continuidade 

à Tipografia Brás & Pavão, Lda., da qual é sócio-gerente, desde a sua fundação. 

 

 MASCARENHAS, Gregório Nunes – foi um industrial destacado da cidade de 

Silves, para a qual providenciou vários melhoramentos, entre eles a instalação da 

Tipografia Silvense (v.) e a edição do jornal O Silvense («Semanário Independente»), de 

que também era proprietário. 

 Patrocinou a construção do Teatro de Silves, inaugurado a 24/07/1909, que mais 

tarde foi baptizado como Teatro Mascarenhas. 

 

 MASCARENHAS, Luís Sepúlveda Pimentel – nasceu a 28/12/1847, em 

Portimão, e morreu a 29/01/1920, em Faro. Era filho de José Bernardo Mascarenhas e 

de Catarina Sepúlveda Mascarenhas. 
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 Foi professor de Inglês e de Matemática do Liceu João de Deus, de Faro. 

 Fundou a primeira fábrica de conservas de sardinha de Faro, denominada 

“Ossónoba”. 

 Militou pelo Partido Progressista. 

 Com o surgimento da imprensa periódica no concelho de Portimão, iniciou-se na 

vida jornalística. Primeiro n’ O Município, depois dirigindo o Correio do Meio-Dia, 

para o qual adquiriu em 1874 a Tipografia Portimonense (v.), de Portimão. Em 1878, 

deslocou parte da oficina para Silves, por acordo com Salvador Gomes Vilarinho, para 

imprimir A Defesa do Povo (v.). Ainda em Portimão, fundou o Algarve («Órgão do 

Partido Progressista nas Províncias do Sul»), que se publicou de 21/09/1878 a 

09/02/1879. Em 1880, após a extinção de A Defesa do Povo, a oficina foi novamente 

deslocada para Faro, para aí dar à estampa o Progresso do Algarve («Órgão da Política 

Progressista Algarvia») (08/12/1880 – Jun./1889?), do qual Luís Mascarenhas foi 

director. Foi colaborador assíduo dos jornais farenses Progresso do Sul, continuador do 

Progresso do Algarve e do Algarve e Alentejo. Em 1908, fundou O Algarve, em 

parceria com Artur Águedo Miranda (v.) e José Ferreira da Silva (v.). 

 

 MATIAS, João José de Pilar – foi o tipógrafo-chefe da Tipografia Artística do 

Algarve (v.), de Silves, a partir de 1918. Teve um papel muito activo nas reivindicações 

sindicais, assinando vários artigos de protesto no jornal A Voz do Sul e estava associado 

na União dos Sindicatos Operários de Faro. 

 

 MATO, Joaquim José do – nasceu a 16/03/1866, em Santo Estêvão, Tavira, e 

faleceu a 28/05/1906, em Faro, devido a uma pneumonia dupla. Casou com Maria 

Amélia Correia do Mato a 14/12/1889, em Santa Catarina do Castelo, sendo 

testemunhas José Rodrigues Centeno e José Maria dos Santos (v.). 

 Iniciou-se profissionalmente como aprendiz da Tipografia Burocrática (v.) de 

Tavira, onde permaneceu durante vinte e cinco anos e desempenhou o cargo de editor 

do jornal O Reyno do Algarve (13/08/1899 – 05/11/1899) (v. catálogo, n.º 228.), 

fundado por António Crisóstomo Santos (v.), João Lúcio (v.) e José Ribeiro Castanho 

(v.). No início de 1906, montou por sua conta a Tipografia Nova Minerva (v.), em Faro.  

Foi tesoureiro da Sociedade Namarraes de Tavira e sócio da Sociedade 

Recreativa Artística Tavirense. 
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MATOS, João Franco Pereira de – nasceu em Junho de 1870, em Faro, e aí 

faleceu, a 29/04/1943. 

Formou-se em medicina e exerceu como médico municipal, subdelegado de 

saúde e director da Casa de Saúde de Faro. 

Foi eleito deputado pelo Círculo do Algarve e foi Governador Civil do Distrito. 

Dedicou-se ao jornalismo, fundando e dirigindo em Faro o jornal O Sul 

(«Semanário Regenerador-Liberal») em parceria com João Lúcio (v.), para o qual 

adquiriram tipografia própria (v.). 

 

 MATOS, Manuel Raul de – nasceu em Faro, em 1915. 

Em 1929, entrou para a Tipografia União (v.), de Faro, onde aprendeu a arte 

tipográfica especializando-se na impressão. A partir da década de 40, era ele quem 

dirigia os trabalhos de impressão dos jornais aqui impressos. Permaneceu nesta oficina 

até à sua aposentação, em 1985. 

Foi um poeta popular de reconhecido mérito. Concorreu a muitos concursos 

poéticos, cerca de trinta, e ganhou quatro primeiros prémios, vários segundos, terceiros 

e menções honrosas. Espalhou a sua produção poética por vários jornais da província. 

Parte da sua produção poética foi recolhida e editada pela Câmara Municipal de Faro, 

em 1988, sob o título Que terra é essa, o Algarve?!... (Poemas), (v. catálogo, n.º 210.). 

Dedicou-se também ao teatro amador. 

 Em 1985, foi condecorado pela Câmara Municipal de Faro com a Medalha de 

Mérito da Cidade. 

 Teodomiro Neto, em artigo publicado no jornal O Algarve, de 01/12/1988, 

intitulado “Dois Poetas da Palavra” (Raul de Matos e António Ramos Rosa), caracteriza 

assim o percurso do autor: 

 “Raul de Matos começou a trabalhar na palavra, ainda 

criança, sem passar pela escola; foi agrupando letras metálicas 

até construir a palavra na tipografia União, onde o menino 

iniciou a precoce vida de homem. Como tipógrafo agarrou-se 
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profissionalmente às letras, depois o poeta ajuntou as palavras, 

claras, ligeiras, bonitas, simples. À sua medida…” 

 

 MEALHA, Vital Campina – era natural de Loulé. 

A sua principal profissão era a de comerciante. Em 1950, tornou-se industrial 

das artes gráficas ao constituir sociedade com Arnaldo Matos Pereira (v.) para abrirem 

as portas da Tipografia Comercial (v.), de Loulé. 

 

 MENDINHOS, João Casaca – nasceu a 06/05/1965, em Almodôvar. É filho de 

Manuel da Piedade Mendinhos e de Maria da Boa Hora Casaca. 

 Iniciou-se como aprendiz da arte tipográfica na Tipografia Cácima (v.), de Faro, 

aos quinze anos. Após o encerramento desta oficina, empregou-se na Tipografia Brás & 

Pavão, Lda. (v.), da mesma cidade. Durante um ano interrompeu esta profissão para se 

dedicar exclusivamente ao futebol, como jogador do Farense. Aos dezoito anos 

ingressou na Tipografia União (v.), de Faro, como impressor tipográfico. Com a entrada 

do off-set na oficina, João Casaca Mendinhos foi transferido para esta secção, acabando 

por dirigir os trabalhos realizados com o novo sistema. Desde há quatro anos é o chefe 

da oficina. 

 

 MIRANDA, Artur Águedo – nasceu a 15/07/1867, em Albufeira, e faleceu a 

23/08/1936, em Faro. 

 Formou-se em Direito, na Universidade de Coimbra. 

 Foi administrador do concelho da Póvoa do Varzim; subdelegado do procurador 

régio em Faro, auditor administrativo e comissário da polícia desta cidade. 

 Em Março de 1917, partiu para África para ocupar um lugar na magistratura. 

 Quando regressou desempenhou as funções de director do Cine-Teatro Farense e 

do Teatro Circo. 

 Em 1908, em parceria com José Ferreira da Silva (v.) e Luís Sepúlveda Pimentel 

Mascarenhas (v.), fundou o jornal O Algarve, que teve tipografia própria (v.). 

 

MOITA, Emílio Fernandes – era natural de Vila Real de Santo António.  

Foi tipógrafo da Tipografia Regional Editora, Lda. (v.), de Faro, de onde saiu para 

ingressar na Tipografia de O Algarve (v.), tornando-se, na década de 30, chefe do 
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respectivo quadro tipográfico. Suponho que terá sido sócio da Tipografia de M. Caetano 

& Moita, Lda. (v.); no entanto, não consegui confirmar esta hipótese. 

 

MONTEIRO, Virgílio Correia – era natural de Tavira, onde faleceu em 1973. 

No ramo do comércio local teve uma sapataria e, na segunda metade dos anos 20, 

instalou em Tavira a Tipografia Modelo (v.) e uma papelaria.  

Era um dos accionistas do Teatro Popular e partiu de si a iniciativa de alterar 

esta designação para Teatro António Pinheiro.  

 

MONTES, António Manuel Viegas – nasceu a 29/07/1953 e é filho de José 

Bernardo Gomes e de Silvina das Dores. 

Iniciou-se na arte tipográfica em 1968, na Gráfica Loultena (v.). Posteriormente, 

transferiu-se para a Tipografia Comercial (v.), de Loulé, da qual se fez sócio em 1984. 

Actualmente, é operador de CTP. 

 

MORENO, Jorge Manuel da Conceição – nasceu a 08/04/1955, em Olhão, filho 

de Manuel Moreno, estivador, e de Valentina da Conceição, conserveira.  

Frequentou o 1.º ano da Escola Industrial, em Faro.  

Profissionalmente, iniciou-se na arte tipográfica em 1971, tinha então 16 anos. 

Começou a sua aprendizagem na Tipografia Alves (v.), de Olhão, sendo o seu mestre 

António Manuel (v.), oficial de impressão. Mais tarde, e já como impressor, Jorge 

Moreno deslocou-se para Faro, onde trabalhou na Tipografia Brás & Pavão, Lda. (v.). 

Em 1980, fez parte da sociedade denominada Ferro, Gonçalves & Cardoso, Lda., que 

deu continuidade àquela oficina. Em 1986, regressou a Olhão e empregou-se na 

Tipografia Aliança Gráfica do Sul, Lda. (v.), mas no ano seguinte mudou-se para a 

Gráfica Ossónoba, Lda., em Estói, da qual foi sócio-gerente. Em 2000, voltou a Olhão e 

trabalhou três anos na oficina João Alberto – Artes Gráficas, mudando-se novamente 

para a Aliança Gráfica do Sul, Lda., onde, desde 2003, é um dos sócios. 

 

 MOUTINHO, Luís – era natural de Idanha-a-Nova. 

 Iniciou-se na arte na Tipografia Casa das Novidades, de Cristiano Pereira Barata, 

de Idanha-a-Nova. 

 Deslocou-se para Portimão, empregando-se na Tipografia Prazeres (v.), que era 

propriedade de familiares da sua mulher. 
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 Em 1926, era tipógrafo da Empresa Tipográfica Lúmen, Lda. (v.), de Portimão, 

da qual foi também sócio, ainda que por pouco tempo. Em Agosto desse ano, instalou-

se por conta própria com a Tipografia Minerva do Comércio (v.), de Portimão. 

 Luís Moutinho era considerado com um profissional realmente competente, 

criativo e detentor de conhecimentos e segredos na composição e na organização dos 

trabalhos, que fizeram dele um verdadeiro mestre da arte. 

 

 MORTÁGUA, Joaquim de Almeida – foi um dos fundadores da Gráfica do Sul 

(v.), de Vila Real de Santo António, e o seu primeiro litógrafo. 

Foi jogador do Lusitano Futebol Clube nos anos 40 e 50. 

 

 NETO, João Pedro da Palma – foi tipógrafo da Empresa Litográfica do Sul, 

Lda. (v.) e um dos sócios fundadores da Tipográfica do Sul – Artes Gráficas, Lda. (v.), 

ambas de Vila Real de Santo António. 

 

 NOBRE, Manuel José – foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia de O Districto 

de Faro (v.), sob a orientação de João de Sousa Guerreiro (v.). Após o encerramento da 

oficina, tornou-se marceneiro e fundou um depósito de móveis na rua de Santo António. 

 

 NOBRE, Rui Maria – era mais conhecido por Miller. Foi compositor da 

Tipografia Povo Algarvio (v.), de Tavira, na década de 50 e 60. Segundo Raminhos 

Santos Bispo, o seu nível cultural era digno de destaque, mas apresentava graves 

problemas alcoólicos, o que acabou por vitimá-lo.  

 

 NOGUEIRA, João Maria José – foi compositor e o chefe da secção de 

composição da Tipografia Editora Olhanense, Lda. (v.) de Olhão. 

 

 OLIVEIRA, José Batista de – era natural de Faro. 

Foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia União (v.), de Faro, de onde saiu para se 

instalar por conta própria. Em data não identificada fundou a Tipografia Algarvia (v.). 
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  PADESCA, Guilherme C. – foi tipógrafo da Tipografia 

Socorro (v.) de Vila Real de Santo António, desde a década de 30 até ao seu 

encerramento. 

Foi publicista e colaborador do jornal Ecos do Sul («Quinzenário Regionalista e 

Noticioso»), que se publicou de 22/08/1937 a 27/03/1952, e administrador do Foz do 

Guadiana, dirigido por António Vicente Campinas (v.), seu ex-colega, todos compostos 

e impressos naquela oficina. 

Após a extinção da oficina, deslocou-se para Lisboa. 

 

PAIVA, Miguel Arlindo – nasceu a 18/08/1939, em Famalicão. 

Aprendeu o ofício no colégio oficinas de S. José, onde esteve até aos 16 anos, 

altura em que fez o exame para obtenção da carteira profissional com a categoria de 

compositor. A partir desta data, trabalhou em oficinas de Gaia e do Porto: tipografia 

Domingos de Oliveira, tipografia Costa & Silva e Tipografia Santa Marinha. Em 1965, 

abandonou o Norte com destino ao Algarve, em busca de um emprego na indústria 

hoteleira. Em 1977, regressou à profissão aprendida na infância e trabalhou seis anos na 

Tipografia de José dos Santos Roque (v.), de Portimão. Em 1983, com a venda da 

oficina a António Pedro da Silva Jacinto (v.) e a Manuel José Borges Rosa (v.), Miguel 

Paiva despediu-se e fundou a sua própria tipografia: Tipografia Miguel Paiva, Lda.. 

 

 PALMA, Mário Vaz Velho – era natural de Faro, sobrinho de Jaime Vaz Velho 

da Palma (v.), com quem aprendeu o ofício. 

 Foi tipógrafo oficial na tipografia do Correio de Lisboa. Nos anos 30, constituiu 

sociedade com José de Sousa Ferradeira (v.) e João de Jesus Ventura (v.), fundando a 

Empresa Gráfica Minerva Farense, Lda. (v.). 

 

 PALMA, Jaime Vaz Velho da – foi tipógrafo em Lisboa, na Tipografia Leiria e 

nas oficinas de composição do Anuário Comercial. De 1903 a 1905 foi chefe da 
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Tipografia de O Sul (I) (v.), de Faro, e, em 1915, dirigia a Tipografia Democrática (v.), 

também de Faro. 

 Era tio de Mário Vaz Velho Palma (v.), a quem ensinou a arte tipográfica. 

 

 

 PASSOS, Boaventura – Boaventura Rodrigues de Passos era 

o seu nome completo. Nasceu a 08/01/1885, em São Brás de Alportel e aí faleceu a 

02/07/1935. Era filho de Bernardo Rodrigues de Passos, jornalista e defensor convicto 

da República, e de Maria Joaquina Dias Passos. Era irmão do poeta Bernardo Rodrigues 

de Passos (v.), da escultora Rosalina Dias de Passos, de Maria Joaquina Dias Passos, e 

de Maria Isabel Dias Passos. 

Foi amanuense da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

Boaventura Passos foi jornalista, desenhador (colaborou, como ilustrador, nas 

revistas Alma Algarvia (v. catálogo, n.º 20.) e Alma Nova, dirigida por Mateus Moreno), 

poeta e prosador de mérito.  

Como jornalista, fundou e dirigiu o jornal Ecos do Sul, defensor da causa 

republicana, em São Brás de Alportel, para o qual adquiriu uma tipografia própria (v. 

Tipografia do Ecos do Sul) e foi sócio da Regional Editora, Lda. (v. Tipografia Regional 

Editora, Lda.) de Faro, cujo fim era a edição do jornal Correio do Sul. 

Como poeta e prosador deixou os seus textos dispersos pelos jornais onde 

colaborava, tendo sido noticiada, por mais de uma vez, a publicação de Aldeia em Festa. 

A sua obra só começou a ser reunida e editada em volume postumamente. Escreveu: 

1942, Aldeia em Festa, il. de Roberto Nobre, Beja;  

1988, Aldeia em Festa, 2.ª ed., São Brás de Alportel, Câmara Municipal (v. 

catálogo, n.º 300.); 

1995, Rezem por alma destes Talassas, Faro, Nêveda; 

1998, Ave de rapina, Faro, Nêveda; 

1998, O Delírio dum justo, Faro, Nêveda; 

1998, A Família Pires, Faro, Nêveda; 
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1998, In Vino Veritas, Faro, Nêveda; 

1999, Colectânea, sel. e org. de B. Alves Rodrigues e il. de Maria Irene 

Rodrigues Passos, Faro, Nêveda; 

Armando aos pássaros, inédito; 

Baile de máscaras, inédito; 

No país dos figos, inédito. 

 

PAULA, Amândio Francisco de Santana – nasceu a 29/08/1934, em Lagos. É 

filho de Francisco da Conceição Paula (v.). e de Maria da Glória Vieira Santana. 

Frequentoua a Faculdade de Direito e de Letras, da Universidade de Lisboa, sem 

ter concluído nenhum dos cursos. 

Ingressou na carreira militar, mas a doença do seu pai (1966) ditou o regresso 

antecipado de Amândio Francisco de Santana Paula à terra natal para dirigir o Jornal de 

Lagos e a Tipografia onde o mesmo se compunha e imprimia, a Tipografia 

Lacrobrigense (III) (v.), ambos propriedade de Francisco da Conceição Paula. 

Amândio Paula passou a administrar a casa, mas também a compor, a imprimir, 

a cortar e a encadernar trabalhos sempre que necessário e, desde há quatro décadas, que 

serve Lagos, garantindo a produção de trabalhos gráficos para a indústria, o comércio, 

para os serviços públicos e para particulares. 

 

PAULA, Francisco da Conceição – nasceu a 08/12/1905, em Loulé, e faleceu a 

16/12/1969, em Lagos, vítima de enfarte do miocárdio. Era filho de António de Paula e 

de Liberata da Piedade Pereira, ambos comerciantes no Largo da Graça de Loulé. Casou 

com Maria da Glória Vieira Santana, natural de Lagos, a 06/11/1933. São seus filhos 

Amândio Francisco de Santana Paula e Eduardo de Santana Paula. 

Concluiu os estudos primários em Loulé, ingressando pouco depois na 

Tipografia Louletana (v.), onde foi aprendiz de Anastácio Guerreiro Dourado (v.) e se 

tornou compositor. Já mais experiente, saiu de Loulé e como “gráfico de passagem” 

(profissionais competentes e rápidos que se colocavam à disposição das oficinas que 

tinham mais obras a realizar), percorreu Olhão, Tavira, Faro, Azeitão e Portimão. Aqui, 

foi oficial da Tipografia Minerva do Comércio de Luís Moutinho (v.), onde, segundo 

ele, aprendeu mais do que em todas as outras por onde já tinha passado, devido à 

elevada competência técnica, mas também devido à astúcia comercial de Luís 

Moutinho. 
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Um dia, foi passear a Lagos, cidade pela qual se apaixonou. Não descansou 

enquanto não foi para aí trabalhar. Empregou-se na Tipografia Ferreira (v.), onde fez, 

pouco depois um negócio com os seus proprietários: durante o dia realizava os trabalhos 

da Tipografia Ferreira e à noite fazia trabalhos numa máquina própria, que instalou na 

oficina.  

Foi neste contexto que Francisco da Conceição Paula, um apaixonado pelo 

jornalismo, fundou e dirigiu o Jornal de Lagos, composto manualmente e impresso 

numa máquina a pedal, a partir de 1931. 

Em 1933, reuniu finalmente condições para fundar uma oficina própria, 

cumprindo assim o desejo de ter a possuir quando nascesse o primeiro filho. Surgiu 

assim, na rua Cândido dos Reis, n.os 8 e 10, a Tipografia Lacobrigense (III) (v.) e ao 

lado a papelaria Paula. 

Francisco da Conceição Paula dedicou toda a sua vida às artes gráficas e à 

imprensa regional, que ajudou a dignificar. 

 

PAVÃO, Luís Féria – era natural de Faro.  

Profissionalmente, foi tipógrafo durante toda a sua vida. 

Na década de 50, fundou com o cunhado, Joaquim de Jesus Brás (v.), a 

Tipografia Brás & Pavão, Lda. (v.), de Faro, que dirigiu até 1971. 

 

PEREIRA, Arnaldo Matos – era natural de Loulé, onde faleceu (1985?). 

Iniciou-se na arte tipográfica com Anastácio Guerreiro Dourado (v.), 

proprietário da Tipografia Louletana (v.). Em 1950, afastou-se para fundar a sua própria 

oficina. Fê-lo com a colaboração de Vital Campina Mealha (v.), comerciante, de quem 

se fez sócio. A sociedade assumiu a designação Mealha & Pereira, Lda., mas a sua 

designação comercial sempre foi Tipografia Comercial (v.). 

Cerca do ano de 1983, Arnaldo Matos Pereira, que até aí foi sempre o mestre, 

reformou-se e deixou o seu legado a João Santos Simões (v.), que constituiu uma nova 

sociedade com os restantes colegas, António Manuel Viegas Montes (v.), Bruno Adílio 

Coelho (v.), João Pedro Coelho Simões (v.) e Luís Filipe da Piedade Gomes (v.), dando 

assim continuidade à tipografia. 

 

PEREIRA, Francisco – foi compositor da Tipografia Editora Olhanense, Lda. 

(v.), de Olhão. 
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 PEREIRA, João dos Santos Oliveira – foi compositor de obras da Tipografia 

Editora Olhanense, Lda. (v.) de Olhão. 

 

 PEREIRA, José Albano – nasceu em 1868, na freguesia da Sé, Faro e aqui 

faleceu a 02/02/1904. Era filho de Francisco Pereira e de Maria do Carmo Pereira. Era 

solteiro. O seu funeral foi pago por subscrição promovida pelos chefes das Tipografias 

de O Sul (I) (v.) e Districto de Faro (v.). 

Foi tipógrafo da Tipografia de Luís Mascarenhas (v.) de Faro, nas décadas de 80 

e 90 do século XIX. Em 1896, assumiu o cargo de editor do jornal O Echo da 

Academia, que se publicou entre 07/02/1896 e 19/03/1896, nesta oficina. 

 

 PEREIRA, José Eduardo – é natural de Lagos. 

Foi tipógrafo chefe da Tipografia Lacobrigense (III) (v.) entre 1991 e 2006, altura em 

que se aposentou. 

 

PERES, Fausto – foi tipógrafo-chefe da Tipografia da Editora Olhanense, Lda. 

(v.), de Olhão, desde data indeterminada até à sua extinção.  

 

 PESSOA, João Daniel Gil – nasceu a 14/08/1854 na 

freguesia de Santa Maria e faleceu a 06/09/1902 na rua de S. Braz da mesma freguesia. 

Foi a enterrar no cemitério do Carmo. Era filho de João Paulo de Araújo Pessoa (natural 

de Santa Maria, Tavira) e de Maria José da Natividade Gil Cardeira Pessoa (natural de 

Carcela, Vila Real de Santo António). Era primo em segundo grau do poeta Fernando 

Pessoa. 

Casou com Júlia C. Pessoa. 
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 Profissionalmente, João Daniel Gil Pessoa foi escrivão de Direito na Comarca de 

Tavira, embora o seu nome ficasse conhecido pelas diversas iniciativas empresariais que 

protagonizou na sua terra e que lhe davam a imagem, já na sua época, de “um grande 

empreendedor a quem Tavira deve as mais arrojadas e florescentes das suas empresas 

industriais.”20 

 Foi ele quem estabeleceu em 1882 a primeira tipografia de Tavira, a Tipografia 

Burocrática (v.), e, em 1883, o seu primeiro periódico, o Jornal de Annuncios. Fundou 

com Silvestre José Falcão uma fábrica de moagens no antigo convento das Bernardas; 

fundou e dirigiu a Companhia Piscatória de Bias e construiu a Garagem Tavirense, 

iniciando as carreiras de camioneta para Lisboa. Em Agosto de 1891, O Futuro, de 

Olhão, noticiava a construção de uma fábrica de chapéus, da sua responsabilidade, da 

qual não consegui reunir provas da sua real laboração. 

 Para além desta actividade desenvolvida no seu concelho, João Daniel Gil 

Pessoa, dotado de verdadeiro espírito comercial, negociou noutros concelhos a fundação 

de jornais de anúncios locais que seriam impressos na sua tipografia. Assim, nasceram 

em Portimão (1883/4 – 31/01/1885), em co-propriedade com Luís Furtado Guerra; em 

Lagos (1886? – 25/08/1888), sendo co-proprietário José Joaquim Correia Júnior; em 

Cuba (1884 – 10/01/1885), com o co-proprietário J. A. da Fonseca Neves, as versões 

locais do Jornal de Annuncios, que se destinavam sobretudo aos anúncios oficiais, 

nomeadamente das Comarcas e das Câmaras. Em Loulé, embora não tenha sido 

possível encontrar nenhum exemplar e nem eu tenha encontrado até agora referências 

noutras obras à existência do Jornal de Annuncios de Loulé, foi possível chegar às 

diligências efectuadas para a sua edição junto do administrador do concelho. Aqui, o co-

proprietário era Tomás Joaquim Rua (v.)21. 

 

PIEDADE, José – era natural de Santa Bárbara de Nexe. 

Aprendeu a arte tipográfica na Tipografia União (v.), de Faro, com João de 

Sousa Guerreiro (v.) e nos anos 30, após a saída do seu mestre, foi nomeado chefe da 

oficina. 

 

                                                 
20 O Heraldo, n.º 1054, 11/09/1902, p. 1. 
21 O processo relativo à edição do periódico encontra-se na colecção do Arquivo Histórico de Loulé, 

estando arquivado com a cota ACLLE/C/L/001/cd001. 
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PINTO, Álvaro – era natural de Faro. Iniciou-se na arte tipográfica na 

Tipografia de O Progresso do Sul (v.) de Faro, sob a orientação de José Vieira Branco 

(v.), e aí permaneceu largos anos. 

 

PINTO, José Nunes – foi tipógrafo-chefe da Tipografia da Gazeta do Algarve 

(v.), de Lagos, em 1877. 

 

 PIRES, Manuel Virgínio – nasceu a 04/06/1909, em 

Tavira, e morreu a 13/10/1974, em Lisboa, no Hospital da Cruz Vermelha. Era filho de 

Manuel António Pires e de Virgínia das Dores Pires, ambos naturais de Tavira, e irmão 

de Isidoro Manuel Pires (v.). Casou com Maria Eugénia da Conceição Pinto Pires. 

Concluiu o ensino liceal em Faro, após o que ingressou na função pública como 

tesoureiro das finanças locais. Em Abril de 1971, assumiu o cargo de Chefe do Posto de 

Turismo Local 

Em 1949, fundou com Alfredo Augusto Cordeiro (v.) a Empresa de Publicidade 

Algarve, Lda., proprietária da Tipografia Povo Algarvio (v.), de Tavira. 

Desde cedo, se iniciou nas lides jornalísticas, colaborando na imprensa regional 

e exercendo cargos dentro de alguns desses órgãos: foi redactor e editor do Povo 

Algarvio (21/11/1929 – 15/03/1931), primeiro desse título, foi proprietário, editor e 

redactor do segundo Povo Algarvio, no qual, após a morte do irmão, a 03/08/1958, 

desempenhou as funções de director até falecer. 

Foi principalmente neste jornal que cultivou a gazetilha, publicando-as em todos 

os números, sob o pseudónimo Zé da Rua. A sua recolha originou, em 1953, um livro 

intitulado Pontas de Fogo (v. catálogo, n.º 241.), que os artistas da Tipografia fizeram 

questão de editar e que teve bastante êxito. Promoveu e participou em vários jogos 

florais e escreveu a letra da “Canção de Tavira”, com música do maestro Frederico 

Valério, a qual, cantada por Maria Clara, foi gravada por ocasião das Festas da Cidade 

de Tavira, em 1964. 
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À data da morte, tinha preparado um novo livro a que chamara Algarve dos meus 

Encantos, mas que não chegou a publicar-se. 

Foi igualmente um apaixonado pelo teatro, quer como actor-amador, quer como 

autor de muitas revistas, (com música de Herculano Rocha: À Beira do Séqua, 1930, Na 

Terra de Dom Paio, Ponto e Vírgula – v. catálogo, n.º 233. – De Fio a Pavio, A 

Senhora Viu? e a comédia O Segredo do Senhor Alfredo). 

 

 PITÉ, Manuel Luciano – nasceu em Olhão, a 

12/09/1918, filho de José Celestino do Nascimento Pité e Lúcia da Cruz Pité, ambos 

naturais de Olhão. O pai era proprietário da fábrica de conservas J. N. Pité, uma 

empresa familiar.  

Casou com Maria Luciana Pité. 

Estudou até ao 2.º ano do liceu, em Faro. 

Profissionalmente, Manuel Luciano Pité esteve desde sempre ligado à indústria 

conserveira, exercendo cargos administrativos. A sua ligação à arte tipográfica foi 

casual e vista como um bom investimento.  

Existia, desde 1948, uma pequena tipografia situada na rua do Comércio n.os 27 

e 29, fundada por dois ex-funcionários da Tipografia Alves (v.), José Fernandes Lisboa 

(v.) e Domingos Fernando Afincão (v.), que dava pelo nome Gráfica Olhanense (v.). 

Oficialmente, esta oficina nunca chegou a existir, como muitas outras que terão surgido. 

Em 1949, Domingos Afincão, sócio maioritário, mostrava interesse em abandonar a 

actividade de tipógrafo e José Fernandes Lisboa procurou Manuel Luciano Pité, 

propondo-lhe a aquisição da parte de Domingos Afincão. Aquele, vendo aqui uma boa 

oportunidade de negócio, aceitou, mas exigiu a legalização da oficina, o que se verificou 

a 22/07/1949. A 01/08/1949 foi realizada nova escritura para transferência da quota de 

Domingos F. Afincão para Manuel Luciano Pité, ficando a partir daí como sócio 

maioritário e gerente. Durante todo o período em que esteve à frente da firma tentou 

sempre dotá-la de bons equipamentos e de rentabilizar o negócio o mais possível, não se 

amedrontando com as mudanças que viu ocorrerem no sector. 
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Em 2003, com 85 anos, resolveu que era altura de passar o negócio que dirigiu 

durante 54 anos e ofereceu a sua quota a dois funcionários da casa, Maria Leonor 

Correia Dias, administrativa, e Jorge Manuel da Conceição Moreno (v.), tipógrafo. 

 

PORTUGAL, Manuel António Ferreira – director da primeira oficina 

tipográfica dos tempos modernos no Algarve, a Imprensa do Governo (v.), em Faro. Foi 

também o director da Chronica do Algarve, impressa nessa oficina. 

 

PRATAS, Fernando Augusto – foi compositor e marginador da Tipografia 

Editora Olhanense, Lda. (v.), de Olhão. 

 

PRIMITIVO, Jorge Aniceto – foi tipógrafo da Tipográfica Brás & Pavão, Lda. 

(v.), de Faro. No ano de 1971, em parceria com Fernando Marçal Dias (v.) e António 

dos Santos Brito (v.), todos tipógrafos da casa, arrendou a oficina a Luís Féria Pavão 

(v.) até 1979. Nesta altura saíram os três arrendatários, que compraram o parque da 

Tipografia Caetano (v.), de Faro, e fundaram a Gráfica Farense, Lda. (v.) na mesma 

cidade. No final da década de 80, a oficina foi vendida à Tipografia de O Algarve (v.), 

de Faro, e Jorge Aniceto Primitivo ficou como tipógrafo da nova proprietária. 

 

 RAMIREZ, Conselheiro Frederico Alexandrino Garcia – 

nasceu a 26/12/1869 e faleceu em 1935. 

Em 1890 concluiu o curso em engenharia civil. 

Em 1891 foi eleito pela primeira vez deputado às cortes pelo círculo do 

Guadiana. 

Criou a comarca de Vila Real de Santo António e foi um dos principais 

responsáveis pelo prolongamento da linha-férrea de Faro a Vila Real de Santo António. 

Militou pelo Partido Progressista. 
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Foi presidente da Câmara de Vila Real de Santo António entre 1902 e 1904 e 

Governador Civil de Faro entre 26/10/1904 e 16/11/1905.  

 Em 1903, fundou, em Vila Real de Santo António, a Tipografia Guadiana (II) 

(v.) para imprimir o jornal Guadiana («Órgão do Partido Progressista»), que se 

publicou de 26/03/1903 a 02/01/1910. 

 

RAMOS, Francisco José – era natural de Tavira, filho de José Francisco Ramos 

e de Benta Maria Ramos.  

 Iniciou-se profissionalmente como aprendiz de tipógrafo na Tipografia 

Burocrática (v.), de Tavira, no tempo da edição do Jornal de Annuncios, e passou 

depois a escrevente de João Daniel Gil Pessoa (v.), proprietário dessa oficina. Mais 

tarde, tornou-se escrivão da Comarca de Lagos, onde, em 1905, fundou com um colega 

de profissão, Artur Baptista Galvão (v.), a Tipografia Lacobrigense (II) (v.) e a Folha de 

Annuncios (03/10/1907 a 10/11/1927), dando assim vida às memórias da sua juventude. 

 

REIS, Avelar Duarte – foi tipógrafo auxiliar da Empresa Tipográfica Lumen, 

Lda. (v.), de Portimão, na década de 40. 

 

 REIS, João da Paz dos – era natural de Olhão, mais conhecido por João Vinhas, 

irmão de António Vinhas Reis, escrivão do Tribunal Judicial de Olhão. Foi o 

proprietário da Tipografia Central (v.), de Olhão. 

 

REIS, Joaquim Gonçalves – foi compositor da Tipografia Cácima (v.), de Faro, 

e seu arrendatário na década de 70 do século XX. Após o encerramento desta oficina, 

empregou-se na Tipografia Vargas (v.) da mesma cidade, para onde o parque da Cácima 

foi vendido. 

 

 RODRIGUES, António Sebastião Parra – era natural de Vila Real de Santo 

António. 

 Foi compositor da Empresa Litográfica do Sul, Lda. (v.) e um dos sócios 

fundadores da Tipográfica do Sul – Artes Gráficas, Lda. (v.), ambas de Vila Real de 

Santo António. 
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RODRIGUES, Augusto – foi tipógrafo impressor da Tipografia Brás & Pavão, 

Lda., (v.) de Faro, por onde se aposentou. Em 1980, constituiu com os restantes 

dezanove colegas a sociedade Ferro, Gonçalves & Cardoso, Lda. que deu continuidade 

àquela oficina. 

Casou com Luísa Rodrigues (v.). 

 

 RODRIGUES, José Miguel – era natural de Vila Real de Santo António. 

 Foi impressor da Empresa Litográfica do Sul, Lda. (v.) e um dos sócios 

fundadores da Tipográfica do Sul – Artes Gráficas, Lda., ambas de Vila Real de Santo 

António. 

 

RODRIGUES, Luísa – é natural de Faro. Casou com Augusto Rodrigues (v.). 

tipógrafo impressor da Tipografia Brás & Pavão, Lda. (v.), de Faro. 

Integra a secção de acabamentos da mesma oficina. Em 1980, constituiu com os 

restantes dezanove colegas a sociedade Ferro, Gonçalves & Cardoso, Lda. que deu 

continuidade à Tipografia Brás & Pavão, Lda.. 

 

 ROMEIRA, Antero – foi compositor da Tipografia Povo Algarvio (v.), de 

Tavira, nas décadas de 60 e 70. 

 

 ROQUE, José dos Santos – era natural de Portimão. 

Casou com Maria Pereira Paulino Correia Roque. 

 Era tipógrafo de profissão e fundou a Tipografia de José dos Santos Roque (v.), 

de Portimão, na década de 50. 

 

ROSA, António José R. – foi co-proprietário da Tipografia Lusitânia, (v.) de 

Vila Real de Santo António. 

 

 ROSA, Eurico G. – foi co-proprietário da Tipografia Lusitânia (v.), de Vila Real 

de Santo António. 

 

ROSA, Manuel José Borges – iniciou-se na arte tipográfica, após ter regressado 

da África do Sul, na Tipografia de Alberto Conceição Leal (v.), de Portimão. A 

02/11/1973, propôs sociedade a Alberto Conceição Leal e constituíram a empresa Leal 
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& Rosa, Lda., que durou pouco mais de um ano. Em Outubro de 1980, em parceria com 

António da Silva Jacinto, adquiriu a Tipografia de José dos Santos Roque (v.) da mesma 

cidade. A partir de 1984, tornou-se o único proprietário da oficina e o respectivo 

tipógrafo-chefe.  

 

 RUIVINHO, António dos Anjos – era natural de Vila Real de Santo António. 

 Era comerciante em Vila Real de Santo António, onde possuía a Papelaria 

Central, localizada na Praça Marquês de Pombal, 23. Em 1958, fundou em Olhão uma 

Tipografia com o seu nome (v.). 

 

 SANTOS, António Trindade dos – era natural de Olhão. 

Aprendeu a arte tipográfica na Tipografia Alves (v.), de Olhão, e foi um dos seus 

sócios, através da sociedade constituída a 28/04/1945. Saiu em 1949 para, a 05 de 

Dezembro desse ano, se fazer sócio da Aliança Gráfica do Sul, Lda. (v.), onde 

permaneceu até se aposentar.  

 

 SANTOS, João Baptista dos – é impressor na Tipografia Alves (v.), de Olhão. 

 

SANTOS, João – foi tipógrafo da Tipografia Cácima (v.), de Faro, e seu 

arrendatário na década de 70 do século XX. Após o encerramento desta oficina, 

empregou-se na Tipografia Brás & Pavão, Lda. (v.) da mesma cidade. 

 

SANTOS, João Baptista – é natural de Olhão. 

Entrou para a Tipografia Alves (v.), de Olhão, nos anos 70 como aprendiz, 

especializando-se como impressor. 

 

SANTOS, Eduardo dos – foi tipógrafo da Tipografia Povo Algarvio (v.), de 

Tavira, na década de 60. 
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 SANTOS, José Maria – nasceu em 1850 (o Arquivo 

Distrital de Faro só possui livros a partir de 1852, pelo que não foi possível apurar o dia 

e o mês de nascimento) e faleceu em Tavira a 23/08/1921. 

 Casou com Maria do Sacramento Santos e eram seus filhos Maria Catarina 

Santos, António Crisóstomo Santos (v.), José Maria dos Santos Júnior, engenheiro 

auxiliar das obras públicas e Eduardo José dos Santos, comandante da Guarda-Fiscal em 

Faro. 

 Profissionalmente, José Maria dos Santos foi o fundador da Tabacaria, papelaria 

e livraria Popular e o segundo proprietário da Tipografia Burocrática e do Jornal de 

Annuncios, que em 03/01/1901 se converteu n’ O Heraldo, conduzindo-os até à sua 

extinção que se verificou em Fevereiro de 1912. Nesta data a tipografia e o jornal foram 

vendidos a Carlos Augusto Lyster Franco (v.) e João Pedro de Sousa (v.) que os 

instalaram em Faro (v.). Colaborou nos jornais de que foi proprietário, assim como na 

maioria dos que se publicaram em Tavira. Desempenhou vários cargos nas Confrarias 

de Santo António de S. Francisco, na Misericórdia de Tavira, no Hospital do Espírito 

Santo e no Monte-Pio Artístico Tavirense. 

 

SANTOS, José Martinho dos – foi tipógrafo da Tipografia Povo Algarvio (v.), 

de Tavira, na década de 60. 

 

SEQUEIRA, Joaquim – era natural de Silves. 

Foi tipógrafo da Tipografia Artística do Algarve (v.), de Silves, na década de 30. 

 

SERAFIM, João – era mais conhecido por João da Micaela. Era seu filho 

Eduardo Serafim (v.). 

Foi tipógrafo da Tipografia de Eduardo Lamy (v.), de Faro. pai de Eduardo 

Serafim. 

 

SERAFIM, Eduardo – era natural de Faro. Era filho de João Serafim. 
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Casou com Maria Lúcia Honório Serafim, ambos naturais de Faro.  

Foi tipógrafo e proprietário da Tipografia Eduardo Serafim (v.), de Faro. 

Eram seus filhos José Maria Serafim, médico veterinário, que nasceu em Faro a 

09/10/1870 e faleceu em Lisboa, a 17/02/1952, e Eduardo Serafim que herdou o ofício 

do pai e a respectiva oficina. 

Foi director e editor do jornal O Académico Farense até ao n.º 7, a partir do qual 

lhe sucedeu nas funções José Joaquim da Costa Macedo (v.). 

 

SERAFIM, Eduardo – era filho de outro do mesmo nome (v.) e de Maria Lúcia 

Honório Serafim. 

Aprendeu a arte tipográfica com o pai, herdando o governo da Tipografia 

Serafim (v.). 

 

SERAFIM, Paulo – era natural de Faro. Era filho de Eduardo Serafim (v.). 

Aprendeu a arte tipográfica com o pai na tipografia da família, a Tipografia 

Serafim (v.), da qual foi o último proprietário. 

 

SÉRGIO – aprendeu a arte tipográfica na Tipografia União (v.), de Faro, com 

Manuel Augusto Ferro (v.), especializando-se na composição. Actualmente, trabalha 

nas oficinas do Diário de Notícias. 

 

SERPA, Joaquim João – nasceu em data desconhecida em Portimão e morreu 

em Agosto de 1917, em Lisboa. 

Casou em Lagos, a 28/02/1881, com Maria da Piedade Bastos, professora oficial 

da vila e, mais tarde, professora do Colégio do Bom Sucesso, em Lisboa. 

Iniciou a vida jornalística em Lagos como redactor do Notícias do Algarve 

(23/01/1878 – Jul. 1883). Na sua terra natal fundou a Tipografia d’ A Independência (v.) 

em Fev. 1880, deslocando-a em finais de 1882 para Lagos, onde residia desde 1881, 

data do seu casamento. Aí sedeada, Joaquim João Serpa atribuiu-lhe a designação 

Tipografia Moderna (v.). Nesta oficina fundou e dirigiu O Liberal que se publicou entre 

26/04/1883 e 15/10/1889. Colaborou n’ O Imparcial (1892) e na Semana de Lagos 

(1895). 
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Em 1890, colocou a oficina à venda e partiu para Lisboa. Na capital colaborou 

em diversos jornais e foi revisor da Casa Editora de António Maria Pereira. Entretanto, 

continuou a colaborar na imprensa algarvia. 

 

SERRA, António Armando de Sousa – nasceu a 15/01/1958. É encadernador na 

Aliança Gráfica do Sul, Lda. (v.), de Olhão. 

 

SIDÓNIO – aprendeu a arte tipográfica na Tipografia União (v.), de Faro, com 

Manuel Augusto Ferro (v.), especializando-se na composição. 

 

 SILVA, Artur Serrão e – era natural de Faro. Era filho de 

José Ferreira da Silva (v.). 

Após a morte do pai, herdou a posse do jornal O Algarve e da respectiva 

tipografia (v.), que passou a dirigir até à data da sua morte, em Dezembro de 1980. 

 

SILVA, Jaime Guilherme da – era natural de Lisboa, onde exercia a profissão de 

tipógrafo no diário progressista Correio da Tarde. Quando, em 1895, o parque 

tipográfico desta oficina foi cedido a Francisco Augusto da Silveira Almeida Vilhena 

(v.), para aí imprimir o jornal Algarve e Alemtejo, Jaime Guilherme da Silva, 

acompanhou-o e passou a dirigi-la, tendo sob a sua direcção dois tipógrafos farenses, 

Francisco (v.) e Álvaro Pinto (v.). 

 

SILVA, João Leal – foi tipógrafo e proprietário da Tipografia O Progresso (v.), 

de Loulé. 

Dedicou-se também ao jornalismo, fundando em Loulé o jornal O Progresso e, 

mais tarde, em Lisboa, foi redactor de O Século. 
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 SILVA, José Ferreira da – nasceu no ano de 1870, em 

Loulé, e faleceu a 21/01/1949, em Faro. 

Foi funcionário das Obras Públicas. 

Em 1908, em parceria com Artur Águedo Miranda (v.) e Luís Sepúlveda 

Pimentel Mascarenhas (v.), fundou o jornal O Algarve, que teve tipografia própria (v.). 

A partir de 08/02/1920, assumiu a direcção do jornal e da respectiva tipografia que 

conduziu até ao seu falecimento. Após o triste acontecimento, o filho, Artur Serrão e 

Silva (v.), herdou a tipografia e a propriedade do jornal, a que deu continuidade até ao 

momento da sua morte. 

 

SIMÕES, João Pedro Coelho – nasceu a 16/10/1966. É filho de João Santos 

Simões (v.) e de Maria Evangelista Rosa Coelho.  

Iniciou-se nas artes gráficas com dezassete por intermédio do pai. Actualmente, 

é designer gráfico e sócio da Gráfica Comercial (v.), de Loulé. 

 

SIMÕES, João Santos – é conhecido por Gónito. Nasceu a 27/10/1940, em 

Loulé. É filho de António Martins Simões, sapateiro, e de Ana de Sousa Santos, 

doméstica. Casou com Maria Evangelista Rosa Coelho, com quem teve dois filhos, 

Mónica Coelho Simões e João Pedro Coelho Simões. 

Em 1952, iniciou-se como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Comercial (v.), 

de Loulé, especilizando-se, sob o magistério de Arnaldo Matos Pereira (v.), em 

composição. Dotado de verdadeiro espírito empreendedor e autodidacta, impulsionou a 

renovação do parque tipográfico da oficina, incentivando o proprietário a adquirir novas 

máquinas e, posteriormente, a estudar o seu funcionamento de modo a extrair o seu 

máximo de produtividade. 
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Em 1965, emigou para França; no entanto, quando regressou de férias, no Natal, 

foi trabalhar novamente para a Tipografia Comercial e já não voltou a sair, devido á 

proposta irrecisável que lhe fez Arnaldo Matos Pereira. 

Em 1973, João Santos Simões, adquiriu uma quota no valor de 10% e Arnaldo 

Matos Pereira ofereceu-lhe outra de valor igual. Com a saída deste, em 1984, João 

Santos Simões constituiu sociedade com os restantes colegas, António Manuel Viegas 

Montes (v.), Bruno Adílio Coelho (v.), João Pedro Coelho Simões (v.) e Luís Filipe da 

Piedade Gomes (v.), dando assim continuidade à Tipografia Comercial. Actualmente, é 

o seu administrador. 

Paralelamente, tem sido um apaixonado pela política e pelo desporto. 

 

SOARES, António Augusto Ondas – era natural da freguesia de Santa Maria, 

Tavira, filho de Tomás Soares e de Maria das Dores. Suicidou-se na linha-férrea de 

Tavira a 18/08/1913. 

 Profissionalmente, iniciou-se como aprendiz de tipógrafo na Tipografia 

Burocrática (v.), de Tavira, enquanto se publicava o Jornal de Annuncios, saindo daí 

para integrar o quadro tipográfico do jornal O País, que se publicava em Lisboa. Com a 

suspensão deste periódico, regressou à terra natal e à tipografia onde tinha aprendido a 

arte e onde se imprimia na altura O Heraldo. Com a fundação do jornal A Lucta (1906?) 

voltou para Lisboa, onde chegou a chefe do quadro tipográfico, cargo que 

desempenhava à data da morte. 

 

 SOCORRO, Joaquim António – era natural de Vila Real de 

Santo António.  

Fundou em 1893 a Tipografia Guadiana (I) (v.) de Vila Real de Santo António, 

com Joaquim António Socorro Júnior (v.).  

Era o autor das xilogravuras utilizadas na oficina. 

Foi editor de O Petiz («Órgão semanal, independente, litterario, noticioso, 

charadistico e recreativo»), que se publicou de 26/11/1893 até, pelo menos, 
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26/02/189422; foi director de A Voz do Guadiana («Folha Semanal Defensora dos 

Interesses Moraes e Materiaes do Circulo do Guadiana. Imparcial, Independente, 

Litteraria, Noticiosa e Recreativa»), (18/06/1899 – 25/03/1900); e foi editor e 

administrador do jornal A Nossa Terra («Semanário Imparcial-Independente»), que se 

publicou de 02/11/1924 a 27/03/1927.  

Joaquim António Socorro era um acérrimo defensor dos ideais republicanos, 

tendo produzido na sua oficina vários panfletos contra a monarquia, conforme garantiu 

o seu sobrinho, Armando António de Mendonça Rocha Cruz (v.). 

 

SOCORRO, M. A. Rocha – era natural de Vila Real de Santo António. 

Aparece ligado à arte tipográfica na Tipografia Guadiana (v.), de Lagos, em 

1895, provavelmente porque se tornou sócio de Joaquim António Socorro Júnior. Nesta 

data, a oficina mudou a designação para Tipografia Rocha.  

Em Lagos, M. A. Rocha Socorro desempenhou as funções de administrador e 

director de O Correio das Províncias («Órgão do Clero e do Povo»), que se publicou de 

01/01/1896 a 01/01/1897; transferiu-se para Portimão no final de 1896, para onde levou 

a tipografia e aí imprimiu O Eco Militar («Órgão Militar Independente. Independência e 

Ordem. Equidade e Justiça»), (15/08/1897 – ?); posteriormente, em Vila Real de Santo 

António, foi o administrador de O Algarve («Semanário Popular – Independente, 

Litterario, Agrícola, Noticioso, Recreativo e Anunciador»), que se publicou de 06/01 a 

24/10/1901. 

 

SOUSA, Firmino Caracol de – era natural de Loulé. Foi o tipógrafo-chefe da 

Tipografia Louletana (v.), de Loulé. 

 

SOUSA, João Pedro de – era natural de Mirandela. Foi advogado e depois 

deputado.  

Comprou a Tipografia Burocrática (v.), de Tavira, juntamente com Carlos 

Augusto Lyster Franco (v.) e instalaram-na em Faro, em 1912, com a designação 

Tipografia Democrática (v.). 

 

                                                 
22 Cf. nota 169. 
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 SOUSA, Manuel Caetano de – nasceu a 23/02/1891, em S. 

Matias, Beja, e faleceu a 13/04/1974, em Lisboa. Casou com Maria Francisca Dias, 

natural de Lagos. 

Aos 16 anos, alistou-se voluntariamente na vida militar e, em 1908, foi 

promovido a segundo-sargento, sendo colocado em Lagos e transitando depois para 

Faro. Também como voluntário alistou-se no “Batalhão de Portugal”, durante a I Guerra 

Mundial. Regressou da guerra em 1918 e fixou-se em Faro até 1932. 

Foi presidente da Junta geral do Distrito, conseguiu instalar um asilo-oficina 

distrital para o sexo masculino e um sanatório para tuberculosos. 

Foi um assíduo colaborador da imprensa regional e fundou o jornal Moca 

(«Semanário para defesa do Consumidor»), para o qual creio que adquiriu uma oficina 

própria, a Tipografia de o Moca (v.). 

Dedicado ao culto das letras, publicou: 

1910, Amor e dinheiro: drama em 4 actos, Lisboa, A Imprensa Africana; 

1920, Versos (com uma apreciação do ilustre poeta Dr. Rodrigues Davim), 

Faro, Livraria das Novidades (v. catálogo, n.º 133.); 

1922, Teatro: sacrifício de enfermeira: teatro, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

128.); 

[1923?], Rosa Maria, Faro, Livraria A. S. Capela (v. catálogo, n.º 129.); 

1923, Sinfonia dolorosa, Faro, Livraria Capela (v. catálogo, n.º 137.); 

1924, Quem canta…, Faro, Livraria Palma & Fazenda, Lda. (v. catálogo, n.º 

139.); 

1969, Mãos calejadas, Mafra, Elo – Publicidade Artes Gráficas. 

 

TAVARES, Ventura José – era natural de Santa Catarina da Fonte do Bispo, 

Tavira. Era filho de Bartolomeu Gago de Sequeira e de Maria Gertrudes Gago de 

Sequeira. Faleceu em Tavira a 10/09/1918.  
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Aprendeu a arte tipográfica com Jaime Quirino Chaves (v.), na Tipografia 

Burocrática (v.), de Tavira, e mudou-se depois para a Tipografia Democrática (v.), da 

mesma cidade. 

 

TEIXEIRA, Álvaro Leite – foi tipógrafo da Tipografia de Alberto Conceição 

Leal (v.), de Portimão, na década de 80 e seu co-proprietário. 

 

TEIXEIRA, António – é natural de Mafra. 

Era compositor e impressor da Tipografia Delta, Lda. (v.), de Loulé. 

Actualmente é apenas impressor tipográfico, uma vez que a oficina já não dispõe do 

sector de composição manual. 

 

TEODORO, José Maria – era natural de Porches, Lagoa. 

Foi aprendiz de tipógrafo na Tipografia de João Crisóstomo de Freitas Barros 

(v.). Posteriormente, ingressou na vida eclesiástica e foi ordenado padre. 

 

TENÓRIO, João Sabino – é natural de Vila Real de Santo António, onde nasceu 

a 10/07/1942. É filho de Cristóvão Tenório e de Deolinda Parra Sabino, ambos naturais 

de Vila Real de Santo António. 

 Casou com Eduarda Ribeiro da Conceição Lopes Tenório. 

 Concluiu o segundo ano do liceu na terra natal. 

 Profissionalmente, iniciou-se como marginador na Gráfica do Sul (v.) de Vila 

Real de Santo António, em 1955. Dois anos depois, passou para o departamento 

comercial, onde se manteve durante 36 anos. Em 1991, a secção de tipografia a que 

pertencia foi autonomizada e transformou-se na empresa Tipográfica do Sul – Artes 

Gráficas, Lda. (v.), da qual João Sabino Tenório foi um dos sócios-gerentes até Agosto 

de 2004, altura em que a empresa encerrou definitivamente. 

 

TENÓRIO, Norberto – foi chefe da secção de Tipografia da Empresa 

Litográfica do Sul, Lda. (v.), de Vila Real de Santo António, na década de 60. 
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 TRIGUEIROS, João Lobo de Miranda – nasceu em 

Santarém, a 11/02/1888 e morreu em Olhão, a 16/01/1982. Era o filho mais velho de 

Luís Ricales da Silva Rodrigues Trigueiros, inspector das finanças, mas conhecido 

essencialmente como escritor e jornalista através do nome Luís Trigueiros, e da sua 

primeira mulher, Eduarda Beatriz Lobo de Miranda Trigueiros. Era meio-irmão de 

Miguel Trigueiros, poeta e Assessor de Imprensa na Embaixada de Portugal em Madrid, 

e do académico Luís Forjaz Trigueiros, filhos do segundo casamento de Luís 

Trigueiros. 

 Casou em Olhão, a 15/12/1920, com Maria Natividade Mendes Ribeiro Neto, de 

quem teve cinco filhos. 

 Fez os estudos primários em Viana do Castelo, frequentou o curso elementar de 

comércio e o curso superior de comércio na escola Raul Dória do Porto. 

 Após os estudos, empregou-se na cidade onde estudou como contabilista e, 

pouco depois partiu para o Brasil. Aí trabalhou numa empresa de importação e 

exportação da Baía e numa outra no Rio de Janeiro. Durante este período, iniciou-se no 

jornalismo e no teatro amador, duas das suas grandes paixões, e participou em várias 

iniciativas culturais e jornalísticas no Real Gabinete Português de Leitura. 

 Em 1915, regressou a Portugal e fixou residência em Lisboa. Aqui, empregou-se 

nos Armazéns Gerais e Industriais de Lisboa, ao serviço dos quais foi enviado a Olhão, 

em Janeiro de 1917, para proceder a um inquérito nos Armazéns Gerais e Industriais 

desta vila, assim como para estudar as razões da crise conserveira olhanense. O relatório 

deveria estar pronto em Junho desse ano e João Trigueiros regressar à capital. No 

entanto, tal não aconteceu porque João Trigueiros se enamorou de Olhão, o que o levou 

a pedir a sua transferência para aqui. 

 Uma das primeiras pessoas com quem contactou foi Jaime Quirino Chaves (v.), 

o proprietário do único órgão de imprensa existente na altura, o Provinciano. Como era 

apanágio na altura, os jornalistas, chegados de novo a uma terra, deslocavam-se a 

cumprimentar os órgãos de imprensa existentes. Foi assim que João Trigueiros iniciou a 
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sua amizade com este tipógrafo-jornalista e conheceu Raul Pousão Ramos (v.), de quem 

se tornou amigo íntimo. 

 Em Olhão, João Trigueiros fez parte do grupo de jovens que a partir dos anos 20 

muito contribuíram para o desenvolvimento cultural e para a projecção nacional desta 

vila. O seu papel foi vigoroso, o que se percebe pelas várias iniciativas em que esteve 

envolvido. Foi um dos fundadores da Editora Olhanense, Lda. e o orientador gráfico da 

tipografia que era propriedade desta empresa (v.); foi director do Correio Olhanense 

entre Dezembro de 1921 e Maio de 1924 e de Fevereiro a Agosto de 1929; foi director 

do Correio Algarvio desde a sua fundação (04/10/1933) até à sua extinção 

(12/07/1934); foi actor-amador no grupo amador de teatro de Olhão; foi gerente do 

Salão Apolo, tendo à sua responsabilidade a programação cinematográfica; foi 

secretário da Associação Comercial e Industrial de Olhão; foi fundador do grupo de 

escoteiros de Olhão e um activo dirigente a nível nacional. 

 

VALBOM, Carlos Marques Gonçalves – foi impressor e tipógrafo-chefe na 

Aliança Gráfica do Sul, Lda. (v.), de Olhão. 

 

VALÉRIO, Cândido – foi co-proprietário da Tipografia Artes Gráficas, Lda. 

(v.), de Faro, com Armelim Mendes da Assunção Cácima. Desconheço se a sua 

principal ocupação era a de tipógrafo. 

Foi editor do jornal Vida Algarvia («Semanário Regionalista») (30/06/1929 – 

23/02/1930) e director e editor de outro do mesmo nome, tentando Cândido Valério dar 

continuidade ao primeiro. Subintitulava-se «Notícia Mensal do Movimento Comercial, 

Industrial, Artístico e Literário do Algarve», mas saíram apenas três números.  

 

VARGAS, António Brás – nasceu a 01/12/1950, em Castro Verde. É filho de 

Manuel dos Santos Vargas, guarda da Junta Autónoma de Estradas, e de Antónia do 

Nascimento Vargas, agricultora e empreiteira das salinas. 

Casou com Maria da Nazaré da Conceição Messias Vargas (v.). 

Profissionalmente, iniciou-se aos 12 anos como aprendiz de tipógrafo na 

Tipografia Brás & Pavão, Lda. (v.), de Faro, sob o magistério do tipógrafo Luís Féria 

Pavão (v.), onde exerceu a arte até 1986. Em 1965, adquiriu a carteira profissional de 

impressor. Em 1980, constituiu com os restantes dezanove colegas a sociedade Ferro, 

Gonçalves & Cardoso, Lda. que deu continuidade à Tipografia Brás & Pavão, Lda., da 
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qual foi sócio-gerente. Em 1986, saiu e estabeleceu-se por conta própria com a 

Tipografia Vargas, Lda. (v.), de Faro, fundada a 01/10/1987, em sociedade com a 

esposa. 

Têm duas filhas, Carla Mónica Messias Vargas, farmacêutica, e Andreia Filipa 

Messias Vargas, compositora gráfica da Tipografia Vargas, Lda. (v.). 

 

VARGAS, Maria da Nazaré da Conceição Messias – foi encadernadora da 

Tipografia Brás & Pavão, Lda, desde 1967, onde permaneceu até 1988. 

A 01/10/1987, fundou com o marido, António Brás Vargas (v.), a Tipografia 

Vargas, Lda. (v.), de Faro, onde mantém as funções de encadernadora. 

Têm duas filhas, Carla Mónica Messias Vargas, farmacêutica, e Andreia Filipa 

Messias Vargas, compositora gráfica da Tipografia Vargas, Lda.. 

 

VENTURA, Gilberto Augusto – foi aprendiz da Empresa Tipográfica Lumen, 

Lda. (v.), de Portimão, na década de 40. 

 

VENTURA, João de Jesus – era natural de Olhão. 

Profissionalmente era advogado, mas também se dedicou às artes gráficas. Foi 

um dos fundadores da Editora Olhanense, Lda. (v.) e, posteriormente da Gráfica 

Minerva Farense, Lda. (v.). 

 

VICENTE, José Basílio da Conceição – nasceu a 23 de Maio de 1953, em 

Aljezur. Fez o ensino primário e empregou-se aos 13 anos na Tipografia Lacobrigense 

(III), de Lagos, de onde saiu aos 29 anos para iniciar um negócio próprio, que nomeou 

Artes Gráficas Damas & Vicente, Lda. (v.), na mesma cidade. 

Começou a sua aprendizagem pela composição, auxiliando-se quer dos colegas, 

quer de um livro existente na biblioteca municipal sobre a tipografia que consultou e 

por onde estudou. Foi compositor do Jornal de Lagos. Posteriormente, passou para a 

impressão, cujas técnicas aprendeu com José Francisco (v.). 

 

VIEIRA, António Cândido de Mira Escalço – nasceu em 1852, na freguesia e 

concelho de Monchique, era filho do Major Francisco Timóteo Vieira (fez parte da 

hoste de D. Miguel) e de Bárbara Guerreiro. Morreu na Rua da Carreira, Loulé, a 

04/11/1901. 
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 Casou com Antónia Teresa Tavares, de quem teve uma filha. 

 Iniciou-se na arte tipográfica no ano de 1873 na Tipografia Portimonense (v.), 

onde foi aprendiz de Jaime Quirino Chaves (v.). Permaneceu aí até 1878, altura em que 

a oficina foi deslocada para Silves para imprimir Defesa do Povo (v.), trabalhando aqui 

até 1880. Nesta data, a oficina foi deslocada para Faro e António Vieira acompanhou-a, 

tendo-a dirigido algum tempo após a saída de Jaime Quirino Chaves. Em 1882, foi 

dirigir a oficina de Agostinho Ferreira Chaves (v.) e, em 1893, deslocou-se para Loulé, 

para dirigir a Tipografia d’ O Louletano (v.). Pouco depois, com a morte do seu 

fundador, Jacinto Parreira Lança, António Vieira ficou com a tipografia, tendo esta sido 

adquirida por acções. Na verdade, muitos dos accionistas o presentearam com os seus 

títulos. 

 Sobre a sua personalidade, declarou o mestre Jaime Quirino Chaves: 

 “De génio assaz folgazão, passou toda a sua vida a rir 

e a fazer rir os mais, porque ao pé dele não consentia tristezas. 

A propósito de tudo contava uma anedota, ou um conto, ou 

mesmo uma partida sua, que as tinha e boas, despertando 

sempre a franca gargalhada a quem tinha a sorte de o escutar. 

Foi um verdadeiro repositório de facécias. 

 E apesar desse génio galhofeiro que lhe conheceram, 

foi sempre cumpridor dos seus deveres, probo e honrado e 

soube sempre dedicar-me, além duma amizade de irmão, um 

profundo respeito.”23 

 

 VILARINHO, Salvador Gomes – nasceu em Monção, 

a 26/03/1825, e faleceu, em Silves, a 23/11/1883.  

Originário de uma família bastante modesta, empregou-se como caixeiro em 

Odemira, na casa comercial de Bento Manuel Pereira. Mais tarde, já trabalhador em 

Silves, o patrão deu-lhe sociedade e, por morte deste, estabeleceu-se por sua conta. 

                                                 
23 O Heraldo, n.º 1011, 14/11/1901. 
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Constituiu uma sociedade com Francisco Veríssimo Pereira, natural de Silves, que foi 

dissolvida em 1866. A partir desta altura, criou a indústria da rolha e, no período 

compreendido entre 1866 e 1883 fundou uma das maiores casas industriais do Algarve.  

A sua casa era representada pela empresa Vilarinho & Sobrinho. Através dela 

investiu na arte tipográfica, adquirindo em Dezembro de 1877 a Tipografia da Gazeta 

do Algarve (v.) de Lagos. Em 1878, fundou o primeiro periódico do concelho de Silves: 

A Defesa do Povo («Folha Semanal») (15/09/1878 – 08/12/1880), para o qual fez vir de 

Portimão parte do parque da Tipografia Portimonense (v.), propriedade de Luís 

Sepúlveda Pimentel Mascarenhas (v.). 

 

VILHENA, Francisco Augusto Silveira Almeida – nasceu a 10/07/1848, em 

Ílhavo, e faleceu a 06/02/1928, em Faro. 

Em 1868, empregou-se como aspirante da Alfândega de Faro e, posteriormente, 

deslocou-se para Olhão e Vila Real de Santo António, onde ocupou o mesmo cargo. 

Foi presidente da Câmara Municipal de Faro, presidente da Junta geral do 

Distrito, director da Companhia de Pescarias do Algarve, directr da Companhia de 

Pescarias do Cabo de Santa Maria, Ramalhete e Forte, prior da Venerável Ordem 

terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, de Faro. 

Dedicou-se ao jornalismo com colaboração esparsa em jornais da capital e da 

província, afectos ao Partido Progressista. 

Nesta linha política fundou os jornais Comércio do Sul, Progresso do Sul e 

Algarve e Alemtejo. Creio que foi proprietário da Tipografia do Progresso do Sul (v.)., 

de Faro. 

 Devido ao seu contributo para o desenvolvimento da indústria piscatória, 

recebeu o título de Visconde do Cabo de Santa Maria, por decreto de 29/11/1898, e o 

de Conde, por decreto de 03/04/1905. 

 

XAVIER, Máximo Cinta – foi tipógrafo-chefe da Tipografia Minerva do 

Comércio de Luís Moutinho (v.) e o seu proprietário entre 1981 e 1996, data em que a 

cedeu a Amílcar Guerreiro da Encarnação (v.). 

 

XULA, Francisco Xavier Baptista – foi o proprietário da primeira tipografia a 

laborar no concelho de Lagos (v.) e, provavelmente, o seu tipógrafo.  
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Era defensor do Liberalismo. Foi pronunciado na devassa de Lagos, no ano de 

1828, após o que fugiu do Algarve, só regressando com a restauração do Regime 

Constitucional em 1834. 
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Nota Preliminar 

As presentes notícias biobibliográficas foram elaboradas com recurso à 

bibliografia apresentada no final deste elenco e aos jornais regionais consultados ao 

longo de todo o decurso da investigação. Dessa bibliografia, cumpre-me destacar a 

fundamental importância da obra ainda inédita de Mário Lyster Franco, Algarviana: 

Subsídios para uma bibliografia do Algarve e dos autores algarvios, vol. II, que se 

encontra depositada no Centro de Documentação da Região de Turismo do Algarve, e 

cujo subido interesse para os estudos algarvios é absolutamente inequívoco. 

 Devo alertar o leitor para o facto de, por vezes, o elenco bibliográfico dos 

autores estar incompleto. Tal deve-se à circunstância em que as informações foram 

obtidas: referências nos jornais locais, ou lista das obras do autor, presente num dos 

livros publicados. Sempre que possível, tentei colmatar as ausências de informação, 

contudo, e porque muitas delas tiveram tiragens reduzidas, ou não entraram no mercado, 

ou ainda porque nenhum exemplar foi remetido à Biblioteca Nacional por se tratar de 

uma folha solta ou de um folheto, ficam, por isso, incompletas. 

 

 

 ALEIXO, António – António Fernandes Aleixo era o seu 

nome completo do poeta popular. Nasceu a 18/02/1899, em Vila Real de Santo António, 

e faleceu a 16/11/1949, em Loulé. Era filho de José Fernandes Aleixo, tecelão, e de 

Isabel Maria Casimiro Aleixo, ambos naturais de Loulé. 

Praticamente analfabeto, aprendeu com o pai a profissão de tecelão e, em 1920, 

prestou serviço militar em Loulé e em Tavira. Permaneceu, como guarda, dois anos na 

P.S.P. de Faro, pedindo depois a demissão. Como servente de pedreiro, emigrou para 

França, onde esteve entre 1931 e 1932. Regressou a Loulé e aqui foi novamente tecelão, 

servente, guardador de rebanhos, cauteleiro e cantador de feiras e arraiais, onde vendia 

folhas soltas com as suas quadras. 
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Em 1937, concorreu pela primeira vez a um certame de Jogos Florais, com o 

pseudónimo Cantador Algarvio, tendo ficado em 4.º lugar. Aqui, nos Jogos Florais do 

Ginásio Club de Faro, realizados a 22/12/1937, António Aleixo foi apresentado a 

Joaquim Magalhães (v.), que viria a ser seu grande amigo e responsável pela edição dos 

seus livros. Outros passaram a admirá-lo e a divulgá-lo, fazendo de António Aleixo não 

só o poeta das feiras e arraiais, mas também o poeta admirado nos salões. 

Em 1943, o Círculo Cultural do Algarve editou-lhe o primeiro livro, Quando 

Começo a Cantar (v. catálogo, n.º 149.), que foi o resultado da acção de José Rosa 

Madeira, relojoeiro e arqueólogo autodidacta Louletano, que lhe recolheu os versos. No 

ano de 1948, saiu a 2.ª edição aumentada deste livro, em Coimbra e, em 1960, a 3.ª 

edição, em Lisboa. 

Em 1945, também sob a chancela do Círculo Cultural do Algarve, saiu 

Intencionais (v. catálogo, n.º 150.). Teve uma 2.ª edição datada de 1960, Lisboa. 

Em 1948, publicou o Auto da Vida e da Morte (v catálogo, n.os 154. e 189.); em 

1950, o Auto do Curandeiro (v. catálogo, n.os 55. e 107.).  

Postumamente, saiu Este livro que vos deixo…, Lisboa, Vitalino Martins Aleixo 

(filho do autor), 1969. Trata-se de uma compilação das obras do autor, organizada por 

Joaquim Magalhães (v.). Em 1979, foi publicado o título Inéditos, com selecção, 

prefácio e notas, fixação do texto e títulos por Ezequiel Ferreira, Lisboa.  

 

 ALEIXO, Arminda Martins – nasceu a 21/11/1927, em 

Loulé. Era filha de António Aleixo (v.) e de Maria Catarina. 

Apenas com a instrução primária, publicou a Raiz do Passado: Poemas e Versos 

(v. catálogo, n.º 190.), como forma de resolver as “relíquias de seu pai: a poesia”. 
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 ALVES, Manuel Urbano – nasceu em 1889, em Alportel, e 

faleceu a 14/08/1948, em Algés. Era filho de Manuel Urbano Gago e de Teresa Dias 

Urbano. 

Era um destacado comerciante da praça de Faro e o sócio de várias firmas. 

Fez parte de duas vereações municipais, sendo Mário Lyster Franco presidente; 

foi tesoureiro da Santa Casa da Misericórdia durante vários anos; foi amador teatral, 

participando em várias récitas e dedicava-se ao culto da poesia, participando em Jogos 

Florais e na imprensa regional com as suas composições. Em 1947, o seu sócio e amigo, 

João Luís Fernandes, compilou as suas quadras e saiu assim o seu único livro de poesia, 

À sombra do meu moinho (v. catálogo, n.º 152.), cujo produto reverteu totalmente a 

favor da Colónia Balnear Infantil da Santa Casa da Misericórdia. 

 

ANTÓNIO, António – publicou em Faro, o livro de poesia Breves poemas para 

hoje, ed. de autor (v. catálogo, n.º 50.). 

 

 ARTUR, Oliva da Mata – Joaquim Luís Oliva da Mata 

Artur é o seu nome completo. Nasceu em Olhão a 14/06/1957. É filho de Joaquim 

Bernardino Mata Artur, médico, e de Antonieta Oliva Mata Artur. 

Foi professor do ensino técnico e actualmente é solicitador em Olhão. Tem tido 

intensa actividade cultural na sua terra natal, sendo da sua iniciativa a colecção 

Biblioteca Cultural Olhanense e a primeira feira do livro de Olhão. Foi co-fundador do 

Elos Clube de Olhão e da Comissão Especial dos Interesses do Olhanense. Em 1986, 

expôs a sua colecção privada de quadros e, em 1993, a sua colecção privada de 
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fotografias antigas da cidade de Olhão. Ambas as exposições decorreram na antiga 

Biblioteca-Museu desta cidade. 

Actualmente, é director de O Mundo em Quadrinhos, o primeiro Fanzine 

dedicado à Banda Desenhada, publicado em Olhão e é colaborador de O Olhanense. 

Tem colaborado em vários jornais e revistas regionais e está representado em 

várias antologias de poesia. 

Publicou: 

1980, Não Vão as Estrelas Acordar, Olhão (v. catálogo, n.º 202.); 

1981, Cinco Textos Poéticos, Olhão24; 

1982, Diário de um Pensador, Olhão (v. catálogo, n.º 219.); 

1984, Monólogo do Patrão Joaquim Lopes, Olhão (v. catálogo, n.º 283.). 

 

 

 AZEVEDO, António Luciano – foi professor em 

Portimão. 

Publicou: 

1908, “A Verdade”, alfabeto reformado (1908); 

1936, Um homem aos nove anos, Portimão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 17.); 

1936, A mulher relâmpago, Portimão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 18.); 

Analfabetismo e suas causas; 

Atribulações d’um professor; 

Belezas de Portugal; 

Canções Escolares; 

Cartilha Familiar; 

                                                 
24 Esta referência revelou-se uma verdadeira raridade, posto que não consegui encontrá-la em qualquer 

uma das bibliotecas onde desenvolvi pesquisas. Como em nenhuma das notícias é referida o local ou a 

casa de impressão, não pude inclui-la no catálogo. 
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Conferência realizada na escola de Santa Maria Maior, da Ilha da Madeira, 

perante quarenta e quatro professores de ambos os sexos [títulos mencionados em A 

mulher relâmpago]; 

Contos para crianças; Romão e Júlia; 

Descrição d’Elvas e seus habitantes;  

Descrição da Margem Esquerda do Guadiana; 

Flores e Lágrimas (poesia); 

A Lenda do Estandarte; 

O morto que fala; 

Rosa do Quadro; 

A Sacrificada; 

Uma vida atribulada. 

 

AZEVEDO, José Francisco Teixeira de – nasceu a 14/03/1882, em Tavira, e 

faleceu a 31/12/1960, em Lisboa. Era filho do Dr. Mateus Teixeira de Azevedo e de 

Maria Luísa Marques Teixeira de Azevedo. 

Foi advogado, professor e político.  

Em 1899, fundou com António Crisóstomo dos Santos (v.), João Lúcio (v.) e 

José Ribeiro Castanho (v.) o jornal O Reyno do Algarve (v. catálogo, n.º 228.), que 

reuniu a colaboração literária de João Lúcio, de José Ribeiro Castanho, de Bernardo de 

Passos (v.), de Salazar Moscoso (v.) e de Teixeira de Pascoaes. 

 

AZEVEDO, Raquel Coelho – nasceu no ano de 1910 (?), em Salir, e faleceu a 

28/11/1981, no Montijo. Era filha de António Coelho Azevedo e de Maria José Botelho. 

Consta que a sua mãe apresentava apreciáveis dotes de actriz, cantora e versejadora. 

Participavam as duas, com assiduidade, em celebrações religiosas. Os textos produzidos 

para estas cerimónias eram posteriormente reunidos, publicados e vendidos por ela 

própria. 

Publicou (v. catálogo, n.º 141 – 145., respectivamente): 

1933, ABC Divino e o Sonho duma Criança: verso e prosa, Salir, ed. de autora; 

1933, Amor e Saudade: Versos, Salir, ed. de autora; 

1933, Uma inspiração, Salir, ed. de autora; 

1935, O Bom Conselheiro: Versos, Salir, ed. de autora; 

1936, Sem Deus Nada Somos: Versos e prosa, Salir, ed. de autora. 
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 BALSA, José Galvão – foi professor, publicista e poeta. 

Participou e foi premiado em vários concursos literários e jogos florais de 

Angola, Alentejo e Algarve. Está representado na secção do Hispanismo e Acção 

Portuguesa em África, da Biblioteca Nacional das Cortes Espanholas e figura na 

antologia poética A Mulher na Sensibilidade Portuguesa. 

Publicou: 

poesia: 

Feitiço do Namibe; 

Menina Sem Natal; 

Oiro e Cinza do Sertão (1.º Prémio Fernando Pessoa do Concurso Literário da 

Câmara Municipal de Sá da Bandeira – Angola);  

Rotas do Sol e do mar: poemas do Algarve, Silves, Câmara Municipal, 1986 (v. 

catálogo, n.º 25.). 

Sol da Minha Várzea, 

Voto do Oitavo Centenário: poema, Coruche, Gráfica Moderna, 1982; 

Ensaios e estudos críticos – A Beleza Literária da Bíblia; 

A Cultura Quioca do Museu Lunda-Diamang; 

Inquietação e presença da Poesia Contemporânea; 

A Juventude e o Turismo; 

A Missão Histórica da Língua Portuguesa na Cultura e Expressão do Mundo 

Lusíada; 

A Tragédia do Super-Homem de Nietzsche. 
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 BALTÉ, António H.[enrique] – nasceu em Tavira, a 

07/12/1906, e faleceu no ano de 1992, em Lisboa. Era filho de António da Cruz Balté e 

de Maria das Dores Balté. 

Formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, especializando-se 

em cirurgia e ginecologia. Foi médico municipal em Lagos, exerceu clínica em Faro, 

onde desempenhou o cargo de director distrital da Caixa de Previdência. Como médico, 

tem colaboração esparsa em várias revistas de especialidade. 

Como poeta, colaborou na revista Costa de Oiro, de Lagos, e no Correio do Sul 

de Faro, onde publicou, pela primeira vez, grande parte dos poemas que reuniu mais 

tarde em volume. Participou e foi várias vezes premiado em Jogos Florais. 

Publicou: 

1958, Rapsódia de rimas desusadas por António H. Balté, Faro (v. catálogo, n.º 

164.); 

1980, Ritmos, Lisboa, s.n. 

1987, Ser Poeta, Lisboa, s.n. 

 

 BAPTISTA, Adriano – Adriano da Assunção Baptista era o 

seu nome completo. Nasceu a 25/01/1910, em Santana de Cambas, Mértola, e faleceu a 

03/01/1977, em Olhão. Era filho de um oficial de diligências, o que os trouxe para 

Olhão, em 1918. 

Trabalhou numa litografia, na casa bancária J. F. Mendonça, na fábrica de 

conservas Vasconcelos & Guerreiro e, finalmente, no Hospital como chefe de secretaria. 
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Autodidacta, dedicou-se à pintura, à arte da caricatura, à música e à poesia. 

Como poeta, classificou-se em concursos da Emissora Nacional e da Sociedade de 

Geografia e ganhou vários primeiros prémios em Jogos Florais. 

Em 1938, publicou Coplas da revista em 2 actos e 5 quadros: conversa p’ra 

mais um número (v. catálogo, n.º 218.). 

 

BARALBA, Fernando – é residente em Portimão. 

É autor e editor do livro escrito em inglês The Diabolic Divinity e de Sombras 

na Lama: Poesia (v. catálogo, n.º 271.) 

 

BARROS, Frias de – José Francisco Frias de Barros era o seu nome completo. 

Foi estudante do liceu de Faro, terminando aqui os seus estudos em 1905. Neste 

ano, estreou-se como poeta numa publicação colaborada por mais quatro colegas e que 

foi prefaciada por Joaquim Rodrigues Davim (v.), à altura reitor do liceu. Cantares foi o 

nome da publicação (v. catálogo n.º 72.) e creio que a sua única incursão no mundo das 

letras. 

 

 BARROS, Samora – José Ricardo Júdice Samora Barros 

era o seu nome completo. Nasceu em Albufeira, a 03/03/1887, e aqui faleceu a 

10/01/1972. Era filho de José Ricardo Sousa Barros, natural de Loulé, e de Maria 

Quitéria Júdice Samora Barros, natural de Albufeira. 

Concluiu o curso de pintura em 1919, na Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa, onde foi aluno de Columbano e de Veloso Salgado. Aí obteve três medalhas de 

prata, menções honrosas e 20 valores na cadeira final de pintura. 

Com a abertura da Escola Industrial e Comercial de Silves, aqui se empregou 

como professor e leccionou durante 36 anos. Foi promotor e director da Escola de 

Letras e Artes.  
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A sua obra de artista plástico está representada em vários museus e colecções 

particulares. 

Também se dedicou ao cultivo da poesia e, em 1966, publicou o seu único livro: 

30 Sonetos, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 186.). 

 

BASÍLIO, Domingos Guerreiro – nasceu no ano de 1874 e faleceu em Março 

de 1946, em Castro Marim, de onde era natural, vítima de uma queda.  

Era conhecido como o “poeta da aldeia”, devido à sua capacidade de versejar 

com facilidade e inspiração. 

Era um republicano convicto e foi, por várias vezes, regedor da sua freguesia e 

até mesmo vereador da Câmara Municipal. Quando faleceu, estava encarregue da 

condução das malas do correio entre Castro Marim e Odeleite. 

Em 1935, editou alguns dos seus poemas sob o título Flores do campo: versos 

(v. catálogo, n.º 311.).  

 

BELO, João Frederico Tavares – era natural de Faro. 

Foi proprietário da Tipografia de J. F. Tavares Belo & C.ª (v.), de Faro. 

Foi o fundador e director do jornal O Algarve Illustrado («Jornal Litterario») e 

do Almanaque Farense para 1881 (v. catálogo, n.os 120. e 122, respectivamente). 

No ano de 1901, era inspector do selo do distrito de Faro. 

 

BICA, Orlando – Orlando João da Cruz Bica é o seu nome completo. Nasceu 

em Estoi, a 09/07/1935. É filho de António Rosa Bica e de Vivência da Cruz Bica. 

Frequentou o Curso Geral do Comércio em Lisboa, mas não chegou a conclui-

lo. 

Foi funcionário da Federação de Municípios do Distrito de Faro e escriturário 

nos Serviços Municipalizados da Água e Electricidade, passando depois para os quadros 

da E.D.P. – Electricidade de Portugal. 

Foi jogador de futebol, prática que sempre o interessou, tendo mesmo publicado 

um título sobre este tema: Futebol fenómeno: origem e evolução, técnica e táctica, o 

jogador e o treinador, 1996. 

Em 1970, estreou-se como o seu primeiro livro de poesia e tem inéditas duas 

peças de teatro: 

1970, Germina para a vida, Faro (v. catálogo, n.º 61.). 
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1972, A outra Primavera, Faro (v. catálogo, n.º 63.). 

1973, Canto de quinas, Faro (v. catálogo, n.º 64.). 

1975, Essência, Faro (v. catálogo, n.º 65.). 

 

BOISGOBEY, Fortunato – foi autor do livro Trinta anos d’aventuras (v. 

catálogo, n.º 24.), que Luís Quirino Chaves (v.) traduziu. 

 

 BRANDÃO, Fiama Hasse Pais – nasceu no ano de 1938, 

em Lisboa, e aí faleceu em 2007. Casou com Gastão Cruz (v.). 

Formou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. 

Foi poeta, dramaturga, ficcionista, ensaísta e tradutora. O seu primeiro texto 

poético publicado data de 1957, Em cada pedra um voo imóvel, mas foi ao movimento 

Poesia 61, eclodido em Faro, a que o seu nome ficou definitivamente ligado, tendo dado 

à estampa Morfismos (v. catálogo, n.º 44.). 

Colaborou em várias revistas literárias como Cadernos do Meio-Dia (v. 

catálogo, n.º 36.), Colóquio-Letras, Seara Nova, Brotéria, Vértice, Hífen, Phala, 

Relâmpago, entre outras. 

A sua obra mereceu os mais importantes prémios literários. 

Publicou os seguintes títulos: 

1957, Em cada pedra um voo imóvel, Lisboa, Estúdios Gráf.; 

1959, O Aquário, colecção A Palavra, n.º 3, Faro, ed. de autora (v. catálogo n.º 

38.); 

1961, O chapéus de chuva, Lisboa, Minotauro; 

1961, Poesia 61: morfismos, Faro, ed. de autora (v. catálogo, n.º 44.); 

1962, O testamento, Lisboa, Portugália; 

1964, Antologia de poesia universitária, Lisboa, Portugália editora; 

1965, A campanha; 

1967, Barcas novas, Lisboa, Ulisseia; 
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1970, (Este) Rosto, s.l., Iniciativa Editoriais; 

1974, O texto de João Zorro, Porto, Inova; 

1975, Novas visões do passado, [Lisboa], Assírio & Alvim; 

1976, Estudos sobre teatro, Lisboa, Portugália; 

1976, Homenagem à literatura, Porto, Limiar; 

1978, Alto atenção, Lisboa, s.n.; 

1978, Área branca, Lisboa, Arcádia; 

1978, Melómana, Porto, Inova; 

1979, O retrato: início de uma narrativa, Lisboa, & Etc.; 

1979, Poe ou o corvo, Lisboa, & Etc; 

1979, Quem move as árvores, Lisboa, Arcádia; 

1981, A ilha do amor; 

1981, Em torno do Infante Dom Luís e de Luís de Camões, Ponta Delgada, 

Universidade dos Açores; 

1984, Discretas releituras Vicentinas, Lisboa, Centro de Linguística da 

Universidade; 

1985, Âmago I nova arte, Porto, s.n.; 

1985, O labirinto Camoniano e outros labirintos, Lisboa, Teorema; 

1986, F de Fiama: nove biografias: antologia própria, Lisboa, Teorema; 

1987, Sílvia de Lisardo: os sonetos, Lisboa, Assírio & Alvim. 

1988, Falar sobre o falado, Porto, Afrontamento; 

1989, Três rostos, Lisboa, Assírio & Alvim; 

1990, Teatro teatro, Lisboa, Fenda; 

1991, Movimento perpétuo: novela poética; Lisboa, Teorema; 

1991, Obra breve, Lisboa, Teorema; 

1991, Três livros; 

1995, Cantos do canto, Lisboa, Relógio d’Água; 

1996, Epístolas e memorandos, Lisboa, Relógio d’Água. 

1997, A Linguagem de areia (trad.), Lisboa, Quetzal. Em colaboração com Nuno 

Júdice. 

1998, Sob o olhar de Medeia, Lisboa, Relógio d’Água; 

2000, Cenas Vivas, Lisboa, Relógio d’Água,  

2002, As fábulas, Vila Nova de Famalicão, Quasi; 

2005, Contos da imagem, Lisboa, Assírio & Alvim; 



 483 

2005, Noites de Inês Constança: peça em três actos e um epílogo, Lisboa, 

Assírio & Alvim; 

2006, Obra Breve: poesia reunida, Lisboa, Assírio & Alvim. 

 

 BRITO, Casimiro de – Casimiro Cavaco Correia de Brito 

é o seu nome completo. Nasceu em Loulé, a 14/01/1938. É filho de Francisco de Brito 

Mana e de Inácia Cavaco Correia. Vive actualmente em Lisboa.  

Frequentou a Escola Comercial de Faro e começou a trabalhar muito jovem. 

Trabalhou durante 37 anos como empregado bancário. Tem sido ao longo de toda a sua 

vida um verdadeiro autodidacta. 

A sua infância foi passada entre Loulé, onde os pais tinham uma pequena casa 

de comércio e onde conheceu o conterrâneo António Aleixo (v.), e as casas dos avós na 

serra algarvia. Foi nesse tempo que começou a sua formação literária, através da 

literatura tradicional, ouvida a pais e a avós, à volta da fogueira. Mais tarde, nos anos 

50, Casimiro de Brito foi trabalhar para Faro e aí encontrou mais livros e mais poetas. 

Entre eles António Ramos Rosa (v.), que Casimiro já admirava. António Ramos Rosa 

dava explicações de Francês e Casimiro encontrou aí o pretexto ideal para conhecer 

pessoalmente o poeta e apresentar-lhe o seu primeiro livro de poesia: Poemas da 

solidão imperfeita (v.) (v. catálogo, n.º 34.). A sua estratégia surtiu efeito, nascendo daí 

a amizade e a admiração recíprocas que ocasionaram a edição da revista literária 

Cadernos do Meio-Dia (v. catálogo, n.º 36.), das colecções A Palavra (v. catálogo, n.os 

37., 38., 39., 43., 51., 56., 58., 60.) e Silex (v. catálogo, n.º 35., 41., 42.), que dirigiu. 

Em 1961, juntamente com Gastão Cruz (v.), Fiama Hasse Pais Brandão (v.), 

Maria Teresa Horta (v.) e Luiza Neto Jorge (v.) publicou a Poesia 61 (v. catálogo, n.os 

44., 45., 47., 48. e 49.), que marcou definitivamente a poesia portuguesa. 

Numa temporada em Inglaterra para frequentar um curso de inglês, ficou 

instalado na casa de um professor de estudos orientais, cuja biblioteca o colocou em 
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contacto com a literatura japonesa e o ajudou a repensar e a encontrar a sua própria 

poesia.  

Tem dirigido várias revistas literárias, nomeadamente, Cadernos do Meio-Dia, 

Cadernos de Poesia (Outubro / Fevereiro / Novembro) (em colaboração com Gastão 

Cruz, v.) e Loreto 13; é responsável pela colaboração portuguesa na revista 

internacional Sertã; tem colaborado em muitas revistas literárias e as suas poesias 

integram mais de 150 antologias; tem participado em recitais, congressos, conferências 

e festivais de poesia, sendo director dos festivais internacionais de poesia de Lisboa, de 

Porto Santo e de Faro. 

Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores; foi presidente da 

Association Européenne pour la Promotion de la Poésie, de Lovaina; é presidente do 

P.E.N. Clube Português; é conselheiro da Associação Mundaila de Haiku, de Tóquio; 

desde 2006, é Embaixador Mundial da Paz. 

Actualmente, dedica-se totalmente à literatura. Tem a sua obra traduzida para 

galego, espanhol, catalão, italiano, francês, corso, inglês, alemão, flamengo, holandês, 

sueco, polaco, esloveno, servocroata, grego, romeno, búlgaro, húngaro, russo, árabe, 

hebreu, chinês e japonês. 

Tem sido distinguido com numerosos prémios literários nacionais e 

internacionais. 

Publicou os seguintes títulos de poesia: 

1957, Poemas da solidão imperfeita, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 34.);  

1958, Sete Poemas Rebeldes e Carta a Pablo Picasso, Faro, ed. de autor (v. 

catálogo, n.º 35.); 

1959, Telegramas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 39.); 

1961, Canto adolescente, Plaquette in Poesia 61, Faro, ed. de autores (v. 

catálogo, n.º 45.); 

1963, Poemas orientais, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 51.); 

1966, Jardins de guerra, Lisboa, Portugália, 1966. Prémio da Imprensa 

Cultural Portuguesa. Segunda edição (revista), Lisboa, Assírio & Alvim, 1974; 

1967, Vietname, em nome da liberdade, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 58.). 

Apreendido; 

1970, Mesa do amor, Lisboa, Livros Época, 1970; 2.ª edição, seguida de 

Algarve Lugar Onde, Coimbra, Centelha, 1977; 

1974, Negação da Morte, Lisboa, Plátano Editora; 
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1976, Corpo Sitiado, Poesia 1955/1963. Lisboa, Iniciativas Editoriais; 

1979, Zen, Zénites, Porto, O Oiro do Dia. Ilustração de Teresa Salema; 

1981, Labyrinthus, Lisboa, Moraes Editores. Prémio de Poesia da Associação 

Portuguesa de Escritores. 2.ª edição, V. N. Gaia, 2003; 

1985, Regresso à Fonte, Lisboa; 

1985, Ode & Ceia, Poesia 1955/1984. Lisboa, Dom Quixote. Prémio Versília, 

de Viareggio, de 1985, para a "Melhor Obra Completa Estrangeira"; 

1986, Ni Maitre ni Serviteur. Edição bilingue de Nem Senhor nem Servo, com 

tradução de Robert Massart. Luxembourg, Euroediteur; 

1989, Duas Águas, Um Rio. Em co-autoria com António Ramos Rosa. Lisboa, 

Dom Quixote; 

1991, Subitamente o Silêncio, Sintra, Tertúlia; 

1991, "Onde o Corpo Acaba", In Onde o mar acaba. Lisboa, Dom Quixote; 

1991, “Donde el cuerpo acaba”, Cuenca. Texto bilingue com tradução para 

espanhol de Amador Palácios; 

1995, Intensidades, Porto, Limiar; 

1997, Opus Affettuoso seguido de Última Núpcia, Porto, Limiar. Prémio de 

Poesia do P.E.N. Clube; 

1999, Pouco de Pouco, Lisboa, Epal/Dom Quixote; 

1999, intensités/intensidades. Edição bilingue com tradução de Robert Massart. 

Amay/Bélgica, Maison de Poésie d’ Amay, col. “L’arbre à paroles”; 

1999, O Amor, a Morte e Outros Vícios, Antologia pessoal. Lisboa, Aríon; 

2000, Arenga, Em co-autoria com Ildásio Tavares. Lisboa/Salvador, Edições 

Além-mar; 

2000, Na Via do Mestre, Guimarães, Pedra Formosa; 

2000, Opus Affettuoso, Edição bilingue português-espanhol. A Coruña. 

Tradução de Montserrat Gibert; 

2000, Arte Pobre. Reunião de Intensidades, Onde o corpo acaba, Opus 

Affettuoso, Última Núpcia e Ofício de Oleiro. Leiria, Ed. Diferença; 

2001, Caligrafii. Edição romena de Intensidades. Tradução de Ion Deaconescu. 

Craiova, Editura Europa; 

2001, À Sombra de Bashô. Renga com Matsuo Bashô. Faro, colecção do Grito 

Claro; 
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2001, Intensità. Edição em corso de Intensidades. Tradução de Dumenica 

Verdoni. Aiacciu, Ed. Albiana; 

2002, Animal Volátil. Em co-autoria com Rosa Alice Branco. Porto, 

Afrontamento; 

2002, Ni Maitre ni Serviteur et Autres Poèmes. Tradução de Robert Massart. 

Amay/Bélgica, Maison de Poésie d’ Amay; 

2002, Ingens herre ingens dräng (edição sueca de Nem Senhor Nem Servo). 

Malmö, Col. “Aura Latina”. Tradução de Lasse Söderberg; 

2002, Opus Affetuoso (edição bilingue com tradução para esloveno de Mojca 

Medvedsek.) Ljubljana, Aleph/75; 

2003, Opus Affettuoso (edição italiana, com tradução para esloveno de Emilio 

Coco). S. Marco in Lamis, “Quaderni della valle”, n.º42; 

2003, Antologia Pessoal, no volume que também inclui o ensaio Labirinto 

Sensível, de Annabela Rita. Lisboa, Roma Editora; 

2003, Livro dos Haiku, uma antologia. Edição bilingue em português e búlgaro. 

Tradução de Manuel do Nascimento; 

2004, Libro delle Cadute, Antologia bilingue do “Livro das Quedas”, com 

tradução de Manuel Simões, Roma. Prémio de Poesia Aleramo-Luzi, para o Melhor 

Livro de Poesia Estrangeiro; 

2005, Livro das Quedas. Lisboa, Roma Editora; 

2006, Љубовта, смртта и други пороци. O Amor, a Morte e Outros Vícios, 

(edição macedónia com tradução de Mateja Matevski), colecção Pleiades do Festival 

Internacional de Struga, Macedónia; 

2006, Música do Mundo. Antologia Poética. Escrituras Editora. Colecção Ponte 

Velha. Apresentação de Ildásio Tavares. São Paulo; 

2006, Caídas de Amor. Antologia poética. Edição bilingue. Introdução e 

tradução de Montserrat Gibert. Valencia (Venezuela), Universidade de Carabobo; 

Colección “El Cuervo”, dirigida por Adhely Rivero; 

2007, Die Liebe, der Tod und andere Laster. O Amor, a Morte e Outros Vícios. 

Uma antologia bilingue. Tradução de Juana & Tobias Burghardt. Zurich, Teamart 

Verlag; 

2007, Através do Ar (em quatro línguas: português, japonês, inglês e Francês) e 

em conjunto com Ban’Ya Natsuishi. Renku com 100 haiku. Traduções de Ban’Ya 
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Natsuishi, Ana Hatherly, Catherine Dumas (os meus), Jamas Shea e VBan Moor. 

Ilustrações de Chihiro Honma. Tóquio, Shishigatsudo; 

2007, El Amor, la muerte y otros vicios. Antología. Col. “Los Conjurados”. 

Selección y traducción: Monserrat Gibert. Obra pictorica: Nicolas de la Hoz. Común 

Presencia Editores, Bogotá, Colômbia;  

2007, Izabrane pjesme / Poemas seleccionados. (Antologia e tradução de Tanja 

Tarbuk) Ed. Durieux, Zagreb (Croácia); 

2008, Zwei Gewässer, ein Fluß (tradução alemã de Duas Águas, Um Rio, livro 

escrito com António Ramos Rosa). Tradução de Juana & Tobias Burghardt. Posfácio 

de Tobias Burghardt. Edition Delta, Sttutgard; 

Publicou os seguintes títulos de ficção: 

1975, Um Certo País ao Sul, Lisboa, Seara Nova; 

1977, Imitação do Prazer, Lisboa, Diabril; 3ª. edição (emendada e com um 

estudo de Maria Lúcia Lepecki), Lisboa, Dom Quixote, 1991; 

1979, Nós, Outros. Em colaboração com Teresa Salema. Lisboa, Moraes 

Editores; 2.ª edição no Círculo de Leitores, Lisboa, 1980; 

1983, Pátria Sensível, Romance. Lisboa, Dom Quixote; 

1984, Contos da Morte Eufórica, Lisboa, Dom Quixote. 

Publicou os seguintes ensaios: 

1977, Prática da Escrita, Lisboa, Editorial Caminho; 

2001, Vagabundagem na poesia de António Ramos Rosa, V. N. Famalicão, 

Quasi Edições. 

Publicou os seguintes títulos de aforismos: 

1987, Onde se acumula o Pó?, Lisboa, Black Sun Editores; 

1988, Arte da Respiração, Lisboa, Dom Quixote; 

1989, Donde se acumula el polvo?. Versão de Amador Palacios. Madrid, 

colecção "Cuaderna de Poesía portuguesa"; 

2001, Da Frágil Sabedoria, V. N. Famalicão, Quasi Edições; 

2007, Fragmentos de Babel seguido de Arte Poética. Vila Nova de Famalicão, 

Quasi Edições, Biblioteca “Espaço do Invisível. 

Publicou o seguinte diário: 

2001, Na Barca do Coração: diário do ano 2000, Porto, Campo das Letras. 
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 BRITO, Margarida Travassos – nasceu a 18/01/1911. 

Estudou até ao 5.º ano do liceu. Foi professora do ensino primário, passando depois ao 

ensino particular. Exerceu a sua profissão nos externatos feminino e masculino, de 

Tavira. 

Desde os 20 anos que escreveu poesia. 

Publicou: 

1988, Poesias: miscelânia, penitoncia, rescaldo, Vila Real de Santo António, 

Câmara Municipal 

1989, Devaneio e realidade, Vila Real de Santo António, Câmara Municipal; 

1990, Sob o signo de Capricórnio, Vila Real de Santo António, Câmara 

Municipal; 

1992, Poesias: toda uma vida, Vila Real de Santo António, ed. de autora (v. 

catálogo, n.º 306.). 

1993, Mnemónica: cofre dos meus segredos, Vila Real de Santo António, 

Câmara Municipal. 

 

 CABRITA, Maria José Ramos – publicou em 1991 o livro 

A verdade nos meus versos (v. catálogo, n.º 211.), cuja origem, testemunha a autora, foi 

uma visão tida “em 4 de Julho de 1977, nascendo-me deste facto uma inspiração poética 

que assim veio dar lugar às mais variadas poesias aqui contidas.” 
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CABRITA, Sotero – Sotero José Sancho Cabrita é o seu nome completo. 

Nasceu em Faro, a 22/06/1938. É filho de José Joaquim Fernandes Cabrita e de Maria 

dos Reis Sancho, naturais de Estoi.  

Realizou os seus estudos no liceu de Faro. Por razões políticas, expatriou-se para 

a Holanda, onde desempenhou funções hospitalares, das quais se aposentou. Após o “25 

de Abril”, regressou a Portugal. 

Desde os tempos de estudante, que se dedicou ao cultivo das letras, tendo nessa 

altura publicado o seu primeiro, e julgo que único livro de poesia, sob as palavras 

encorajadoras do professor Joaquim Magalhães: Meditações, assim se chamou (v. 

catálogo, n.º 159.). Posteriormente, colaborou nos jornais República, Diário de 

Notícias, Planície e no A Salto, que era um órgão da emigração, publicado em Paris. 

 

 CALADO, José Vieira – nasceu em Lagos, a 02/05/1938. 

É filho de Joaquim Neves Calado e de Maria Francisca Canelas Vieira, ambos naturais 

de Lagos. 

Fez os primeiros estudos na sua terra natal, tendo posteriormente frequentado os 

liceus de Portimão e Faro. 

Tornou-se funcionário público, exercendo actividade em Lisboa, primeiro no 

Instituto Nacional de Estatística e depois na Caixa Geral de Depósitos, de onde foi 

afastado por razões políticas. 

Em 1967, partiu para Londres e em seguida para Paris, onde obteve uma 

Maîtrise em Estudos Ingleses e Portugueses pela Universidade de Paris III. Em 1977, 

regressou definitivamente a Lagos, sendo integrado no ensino. Prestou serviço em 

Santiago de Cacém, Olhão, Lagos e Vila do Bispo, onde terminou a sua carreira. 

Tem colaborado em diversos jornais e revistas, nomeadamente, A Nossa Terra, 

de Cascais, no Correio do Ribatejo, e nos algarvios Alfagar, O Olhanense, Sueste, 

Jornal de Lagos e Maré Alta. 

Publicou: 
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1961, 37 poemas, Lisboa, ed. de autor; 

1962, Os sinais da Terra, Lisboa, ed. de autor (apreendido); 

1977, Poema para hoje, Lagos, ed. de autor (v. catálogo, n.º 14.); 

1978, Objecto experimental, Lagos, ed. de autor (v. catálogo, n.º 15.); 

1983, A palavra em duas, Lagos, ed. de autor; 

1986, Poemas: o frio dos dias, Lagos, ed. de autor (v. catálogo, n.º 16.); 

1993, Como um relógio de areia, Cascais, Edições Mic; 

1999, Transparências, Faro, AJEA; 

1999, Lagos ontem, Lagos, Câmara Municipal; 

2001, Poemas primeiros, Faro, AJEA; 

2002, Por detrás das palavras, Lisboa, Edições Mic; 

2003, Merdock, Faro, AJEA; 

2004, Poemetos, Faro; 

2004, Terrachã, Faro, AJEA; 

2005, Poemas soltos e dispersos, Lagos, ed. de autor,  

2006, A Terra e as Estrelas, Lagos, Jornal de Notícias de Lagos. 

Tem ainda colaboração em várias antologias de poesia. 

 

 CAMPINAS, António Vicente – nasceu a 28/12/1910, em 

Vila Nova de Cacela, e faleceu em Vila Real de Santo António, em 1998. Era filho de 

António Francisco Campina e de Maria Rosa Vicente. 

Fez o exame de admissão aos liceus, não continuando a estudar. Foi durante toda 

a sua vida um autodidacta. Exerceu várias profissões durante a sua vida, tendo sido, 

ainda jovem, aprendiz de tipógrafo na Tipografia Socorro (v.) de Vila Real de Santo 

António. Foi também aprendiz de sapateiro, caixeiro, músico, guarda-livros e sobretudo 

livreiro: durante 25 anos teve uma livraria em Vila Real de Santo António, na rua 

Teófilo Braga, 48, que funcionava como uma verdadeira biblioteca pública, e durante 

dois anos uma outra em Faro, na rua de Santo António, 67. 
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Desde os 10 anos que se dedicou às letras. Nesta altura começou a colaborar no 

suplemento infantil do jornal O Século, “Pim-Pam-Pum”. Em 1929, transferiu e dirigiu 

o Jornal de Cinema, que se publicava na Figueira da Foz, para Vila Real de Santo 

António. Em 1935, fundou e dirigiu o Foz do Guadiana, periódico regionalista 

colaborado por Julião Quintinha, Manuel Teixeira Gomes, José Rodrigues Costa, José 

Barão, Jaime Brasil, entre outros. No entanto, dois anos depois a censura suspendeu o 

título e começou a acompanhar de perto os movimentos de António Vicente Campinas, 

que foi sempre um convicto oposicionista do regime, sofrendo por isso violentas 

represálias.  

Durante o tempo em que esteve em Faro, foi colaborador assíduo do Correio do 

Sul, assinando a secção “Janela aberta sobre a cidade”. Aqui conheceu e integrou-se no 

grupo de poetas e escritores que dinamizavam a cidade: Joaquim Magalhães (v.), 

Emiliano da Costa (v.), Eng. José Maria Teixeira Farrajota Cavaco, Hernâni de 

Lencastre (v.), António Ramos Rosa (v.), Costa Mendes, o pintor Américo Marinho, 

entre outros. 

Criou e dirigiu páginas literárias em jornais de que era colaborador, foi cronista 

e correspondente da imprensa periódica: Jornal do Algarve, Barlavento, O Algarve, A 

Planície, Gazeta do Sul, Jornal do Barreiro, Bandarra, Diário do Sul, Diário do 

Alentejo; Aquila, Pensamento e Sol Nascente (os três do Porto), Ventos (Braga), Vértice 

(Coimbra), Jornal do Fundão, Notícias da Amadora, O Diabo, República, Cinéfilo, 

Diário Ilustrado, Diário de Notícias e O Século (Lisboa); também colaborou na Revista 

Lusitana, do Rio de Janeiro, em publicações Francesas e Galegas. 

Foi preso várias vezes pela PIDE, exilando-se em Paris de 1961 a 1974.  

A sua obra literária é extensa e através dela pugnou sempre pelos ideais da 

solidariedade, da fraternidade, da democracia. 

Publicou:  

1937, Aguarelas: versos, Faro, Livraria Horácio Salvador (v. catálogo, n.os 313. 

e 314.); 

1938, Açucenas bravas: versos, Faro, Livraria Horácio Salvador (v. catálogo, n.º 

317.); 

1944, Herança: poema, Vila Real de Santo António, Al-Gharb (v. catálogo, n.º 

101.); 

1952, Fronteiriços: romance, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 235.); 2.ª ed., 

1986; 
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1953, Travessia, Vila Real de Santo António, Editorial Ibéria (v. catálogo, n.º 

237.); 

1954, A ilha dos sonhos malditos? Poemas, Vila Real de Santo António, 

Editorial Ibéria (v. catálogo, n.º 242.); 

1956, Recantos Farenses, s.l., ed. de autor (v. catálogo, n.º 245.); 

1959, Lisboa, Outono: apontamentos, Vila Real de Santo António, Livraria 

Ibéria (v. catálogo, n.º 248); 

1960, A Prova real: contos, Vila Real de Santo António, Livraria Algarve (v. 

catálogo, n.º 250); 

1966, Proa ao vento, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 57.); 

1966, Intranquilidade; 

1966, Fieldade, Lisboa, Editora Gráfica Portuguesa; 

1967, Raiz da serenidade; 

1967, Catarina; 1969, edição bilingue, Grupo Bancário da CDE; 

1969, Preia-mar; 

1971, Reencontro, Porto, Razão Actual; 

1973, Lanço de Alva, s.l., s.n.; 

1973, Salut, Vietnam, Bruxelas, s.n.; 

1977, Antemanhã da liberdade; 

1978, Natais de exílio, s.l., Jornal do Algarve; 

1979, Homens e cães, Lisboa, Alfaómega; 

1980, Três dias de inferno: uma história da emigração, Vila Real de Santo 

António, Jornal do Algarve; 

1981, Vigilância, camaradas, s.l., Jornal do Algarve; 

1981, Gritos da fortaleza, s.l., Jornal do Algarve; 

1982, Putos ao deus-dará; 

1983, Rio esperança (Guadiana, meu amigo), Vila Real de Santo António, 

Jornal do Algarve; 

1984, Fronteira azul, carregada de futuro, Lisboa, ed. de autor; 

1985, O Dia da árvore marcada: contos e contarelos, Tomar, Nova Realidade; 

1987, Ciladas de amor e raiva, s.l., ed. de autor; 

1988, Mais putos ao deus-dará: contos e novelas, Amadora, N.A. Oríon; 

1988, Segredo no meio do mar: diário da prisão, s.l., ed. de autor; 

1990, O azul do Sul é a cor do sonho: narrativas, s.l., Jornal do Algarve; 
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Colaborou em: 

1970, Vietname, Nova Realidade; 

1976, Escrita e combate: textos de escritores comunistas, Lisboa, Edições 

Avante; 

1977, Textos manuscritos, Edições CDL; 

1977, Uma certa maneira de cantar: reforma agrária, Lisboa, Edições Avante; 

1984, Poemabril, Lisboa, Nova Realidade; 

1987, Água clara: poetas em Vila Viçosa, Lisboa, Património XXI; 

1992, A dívida, os corvos e outros contos, Dammarie-les-Lys, França, Edições 

ACAP 77. 

1994, Guardador de estrelas: antologia, Vila Real de Santo António, Câmara 

Municipal. 

 

CARRAPATO, Júlio – nasceu em Faro, a 19/07/1947. 

Colaborou com alguns poemas no suplemento juvenil do jornal República.  

Nas artes plásticas, estreou-se, no início dos anos 60, com uma exposição de 

aguarelas e guaches, no salão do Círculo Cultural do Algarve. 

O seu primeiro livro de poesia, e creio que único, foi Zagala: Poemas, 1964 (v. 

catálogo, n.º 184.). 

 

 

 CARVALHO, Amadeu Ferreira de Almeida – nasceu a 

27/11/1876, em Faro, e faleceu a 07/11/1966, em Lisboa. Era filho de Narciso 

Maximiliano Álvares de Carvalho, magistrado, e de Maria Teresa Ferreira de Almeida 

Carvalho. 

Em idade de frequentar a instrução primária, Amadeu Ferreira d’Almeida 

Carvalho foi com a família para Ponta Delgada, para onde o pai foi destacado como 

Governador Civil. Devido a questões políticas, frequentou colégios e aulas particulares 
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sem ir a exame. Fê-lo quatro anos mais tarde no liceu de Faro, sendo aprovado com 

distinção. Posteriormente, a família fixou residência em Lisboa e Amadeu Carvalho 

frequentou os colégios Vilar, do Intendente, Portas de Santo Antão e do Carmo. 

Terminou o curso no liceu de Beja, em 1897. Formou-se em Direito, na Universidade de 

Coimbra entre os anos de 1897 a 1902. 

Profissionalmente, foi Subdelegado no Seixal e ingressou posteriormente na 

carreira diplomática: primeiro como adido em Madrid e Londres, depois como 

secretário no Rio de Janeiro e na Holanda, encarregado de negócios na Holanda, Madrid 

e Berlim, Chefe do Protocolo e, finalmente, ministro na Dinamarca, Uruguai, Argentina, 

Chile e Noruega, até 1939, ano em que se aposentou e regressou a Portugal, fixando 

residência em Lisboa. Aí, promoveu o Algarve e reacendeu a actividade intelectual da 

Casa do Algarve com conferências e exposições. Pertenceu também à Comissão de 

Honra do II Congresso Regional Algarvio, realizado em 1950. 

Nos países por onde andou, levou a cabo várias edições literárias e reuniu uma 

considerável colecção de arte, que ofereceu ao Museu Arqueológico e Lapidar Infante 

D. Henrique. 

Entretanto, dedicou-se ao jornalismo, publicando artigos no República, Diário 

de Lisboa, Portugal Ilustrado e Correio do Sul. Nos países onde viveu, fez várias 

conferências sobre viagens, arte e sobre a obra de Camões. 

Publicou: 

1917, Campoamoriana, Madrid, Biblioteca Hispania; 

1922, Mulheres, amor, etc., Copenhaga; 

1923, Pensamentos; 

1924, Ceia dos Cardeais (pref.), Copenhaga; 

1927, Sonetos Portugueses (pref.), Copenhaga; 

1928, O Portugal heróico (pref.), Santiago (Chile); 

1931, Santo António de Lisboa, Buenos Aires; 

1932, Santo António de Lisboa, 2.ª ed., Santiago (Chile); 

1934, Cartas de Sóror Mariana (pref.), Oslo; 

1935, Mulheres, amor, etc., 2.ª ed., Copenhaga; 

1938, Dicionário Excêntrico, Oslo; 

1939, Dicionário Excêntrico, Lisboa, Livraria Clássica Editora; 

1945, Stevensoniana: biografia seguida de trechos da obra de Louis Stevenson, 

(sel.), Lisboa, Livraria Clássica Editora; 
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1947, Visão duma Lisboa mais bela, Lisboa, Empresa Contemporânea de 

Edições; 

1950, O Marquês de Soveral em Londres, Lisboa; 

1956, Recordando… Memórias e impressões, Faro, separata do Correio do Sul 

(v. catálogo, n.º 160.); 

1957, As mais belas catedrais da Itália, Faro, separata do Correio do Sul; 

1963, Recordando… Memórias e impressões, 2.ª ed. aum, Faro, ed. de autor (v. 

catálogo, n.º 181.). 

1966, Escandinaviana: Impressões, Citações e Provérbios, Faro, ed. de autor (v. 

catálogo, n.º 187.). 

 

 CASTANHO, José Ribeiro – nasceu em Vila Nova de 

Cacela, Tavira, em 1875 e morreu na mesma cidade a 02/02/1946. Casou com Laura 

Isabel Barbosa de Centeno Castanho (n. Tavira, 1885 – m. Lisboa, Dez./1950). Eram 

seus filhos José Centeno Castanho, Maria Isabel Centeno Castanho, Manuel Centeno 

Castanho, Maria Helena Centeno Castanho e Maria Feliciana Centeno Castanho. 

Formou-se em Direito, pela Universidade de Coimbra no ano de 1901. 

Em Dezembro de 1902, foi colocado na Comarca de Olhão como delegado do 

procurador régio, cargo que desempenhou até Outubro de 1906, data em que foi 

promovido à 2.ª classe e colocado na Comarca de Estremoz. 

Em 1922, recebeu um louvor do Ministério da Guerra pela forma como se 

distinguiu como juiz auditor no julgamento dos oficiais implicados no movimento 

revolucionário de 19/10/1921, no Tribunal Militar de Santa Clara. Com a instauração da 

Ditadura Militar foi nomeado Ministro do Interior. Em 1927, por ocasião do movimento 

revolucionário do 7 de Fevereiro, foi preso durante três dias, duração da revolta. 

Durante o seu percurso profissional foi ajudante do Procurador da República, juiz do 
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Tribunal de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça Militar. Foi ainda vogal do 

Supremo Conselho de Administração Pública. Aposentou-se como juiz Conselheiro do 

Supremo Tribunal de Justiça e retirou-se para Tavira, onde viria a falecer. 

Não obstante esta carreira de magistrado, a sua juventude foi marcada ao 

jornalismo e à poesia. Foi colaborador do Jornal de Annuncios e d’ O Heraldo que se 

publicaram em Tavira; fundou com João Lúcio (v.), José Francisco Teixeira de Azevedo 

(v.) e António Crisóstomo dos Santos (v.) o jornal de cunho cultural O Reyno do 

Algarve (13/08/1899 – 05/11/1899) (v. catálogo, n.º 228.); em Coimbra, fundou, no 

mesmo ano, a Revista Coimbrã de parceria com Teixeira de Pascoaes, Francisco 

Alexandrino e António Cerqueira e foi colaborador de periódicos como a Resistência, a 

Ave Azul, o Campeão (Porto), o Ideal da Bairrada, a Folha de Val Passos, o 

Independente do Norte, o Algarve e Alentejo, o Cruzeiro do Sul (Olhão) e o Correio do 

Algarve. No Algarve ainda, dirigiu com Marcos Algarve o Almanach do Algarve para 

1903, Portimão, imp. na Tipografia Minerva de Gaspar Pinto de Sousa & Irmão, Vila 

Nova de Famalicão, que se destinava à valorização cultural e paisagística da província, 

onde colaboraram os próprios, Bernardo de Passos (v.), João Lúcio (v.), Cândido 

Guerreiro (v.), António Santos (v.), Júlio Dantas, Lorjó Tavares, Luís Mascarenhas (v. 

tipógrafos e industriais gráficos), Gomes Leal, Ataíde Oliveira (v.), Carlos Fuzeta, 

Maria Veleda, entre outros. 

 

 CASTELA, Vítor – Vítor Manuel Mimoso Castela era o seu 

nome completo. Nasceu a 22/08/1915, em Macau. Era filho de Francisco António 

Castela, oficial do exército, natural de Portimão, e de Maria da Glória do Nascimento 

Mimoso Castela, natural de Tavira. 

Veio, em jovem, para Tavira, para onde o pai foi transferido e aí fez os seus 

primeiros estudos. Frequentou o Colégio Militar e a Escola Superior de Medicina 

Veterinária, seguindo a carreira militar e chegando a major. Grande parte da sua carreira 

foi feita no Algarve, mas também exerceu várias comissões nas colónias. 
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Sempre se dedicou ao cultivo das musas, concorreu a vários Jogos Florais, em 

que foi premiado, colaborou em vários jornais e revistas da região. 

Publicou: 

1946, Algarve em festa: poema, Faro, ed.de autor (v. catálogo, n.º 102.); 

1946, Balada d’aquém e d’além fé, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 118.); 

1953, Mar do Sul: poemas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 158.); 

1961, O eterno Portugal ultramarino, Faro, ed. de autor; 

1983, Cântico ao poeta Algarve, Faro, ed. de autor; 1986, 2.ª ed. (v. catálogo, n.º 

289.); 

1988, Poemas Escolhidos, Faro, Câmara Municipal (v. catálogo, n.º 296.) 

Foi co-autor das revistas Águas de Botaréu, Águeda, 1946 e E o resto são 

cantigas, Faro, 1955. 

 

CASTRO, E. M. Melo e – Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro é o seu 

nome completo. Nasceu em 1932, na Covilhã. 

Formou-se em Engenharia Têxtil, em Bradford (Inglaterra). 

Foi técnico de produção em fábricas têxteis e professor no ensino tecnológico. 

Foi professor de Design Têxtil no Instituto Superior de Arte, Design e Marketing e 

presidente do Conselho Directivo do Curso Superior de Design até 1996. Desde 1982, 

organiza e é professor de diversos cursos de Literatura Portuguesa no Brasil. Doutorou-

se em Letras pela Universidade de São Paulo, em 1998, sendo aí professor colaborador 

na área dos Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. 

Foi um dos introdutores da poesia experimental em Portugal, quer na teoria, 

como na prática. 

Criou páginas dedicadas à poesia experimental no Jornal do Fundão e no 

Notícias de Luanda; foi um dos organizadores do segundo caderno de Poesia 

Experimental, de Hidra e de Operação I; é considerado o introdutor da poesia concreta, 

devido a Ideogramas, e o pioneiro da videopoesia com Roda Lume. Neste âmbito, 

desenvolveu na Universidade Aberta, entre 1985 e 1989, um projecto de criação de 

videopoesia, a que chamou Signagens. Dedicou-se depois à infopoesia. 

São consideradas como obras principais as seguintes: 

1952, Sismo, Lisboa, Portugália; 

1953, Salmos, s.l., s.n.; 

1955, Um ensaio, Lisboa, ed. de autor; 
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1956, Ignorância da alma: 1951-1956, Lisboa, ed. de autor; 

1960, Entre o som e o Sul, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 40.); 

1961, Queda livre, Covilhã, Livraria Nacional; 

1962, Ideogramas, Lisboa, Guimarães Editores; 

1962, Mudo mudando, Porto, ed. de autor; 

1963, Poligonia do soneto, Lisboa, Guimarães Editores; 

1965, Poem a = A poem, s.l., ed. de autor; 

1965, A proposição 2.01, poesia experimental, Lisboa Ulisseia; 

1965, Poemas cinéticos; 

1968, Roda lume; 

1968, Ver, ter, ser, Lisboa, Contravento; 

1968, Versus-in-versus, Rio de Janeiro, Livros de Portugal; 

1971, Álea e vazio; 

1972, Visão, Lisboa, ed. de autor; 

1973, Ciclo queda livre, Lisboa, Assírio & Alvim; 

1973, O próprio poético: ensaio de revisão da poesia portuguesa actual, São 

Paulo, Quiron; 

1974, Antologia do conto fantástico português, 2.ª ed., Lisboa, Afrodite; 

1975, Cora lh amas: poemas eróticos e sarcáticos, Lisboa, Afrodite; 

1975, Resistência das palavras, Lisboa, Plátano; 

1976, Dialéctica das vanguardas, Lisboa, Livros Horizonte; 

1977, Círculos afins: 1963-1975, Lisboa, Assírio & Alvim; 

1977, In-novar, Lisboa, Plátano; 

1979, As palavras só-lidas, Lisboa, Livros Horizonte; 

1980, As vanguardas na poesia portuguesa do século XX, Lisboa, Instituto de 

Cultura e Língua Portuguesa; 

1980, Re-Camões, Porto, Limiar; 

1981, Essa crítica louca: 1955 -1979, Lisboa, Moraes Editores; 

1982, Corpos radiantes, Lisboa, & Etc; 

1983, Autologia: poemas escolhidos 1951-1982, Lisboa, Moraes Editores; 

1984, Literatura portuguesa de invenção, São Paulo, Difel; 

1984, Projecto: poesia, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda; 

1988, Pessoa: metade de nada, Lisboa, Livros Horizonte; 

1988, Poética dos meios e arte high tech, Lisboa, Veja; 
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1989, Tran(a)parências, Sintra, Tertúlia; 

1989, Estoria dos enigmaticos bizontes geómetras en Lascaux 15.000 A.C. 

Tratados em computador final do segundo milénio D.C.; 

1993, Sueños de geometria; 

1993, O fim visual do século XX e outros textos críticos, São Paulo, Editora da 

Universidade de São Paulo; 

1994, Entre o rigor e o rxcesso: um osso, Porto, Afrontamento; 

1994, Visão visual; 

1994, Enquanto jactos e hiatos; 

1995, Voos da fénix crítica, Lisboa, Cosmos; 

1996, Finitos mais finitos: ficção-ficções, Lisboa, Hugin; 

1996, Um homem só chora por dentro, Funchal, Escola Salesiana de Artes e 

Ofícios; 

1996, 17 Visuals; 

1998, Voos da fénix crítica II; 

1998, Algorritmos; 

2000, Sim… sim!: poemas eróticos, Lisboa, Veja; 

2003, No limite das coisas, Porto, Campo das Letras; 

2006, O caminho do leve = The Way to lightness, Porto, Fundação Serralves; 

2006, Teatro de um homem (l)ido: metaficção crítica e teatral: 1954-2005, 

Lisboa, Dom Quixote 

 

CAUTELA, Afonso – nasceu em Ferreira do Alentejo, no ano de 1933. 

Concluiu o curso do Magistério Primário em Faro, em 1956. No entanto, foi 

como jornalista que fez o seu percurso. Trabalhou para o Serviço de Bibliotecas 

Itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, foi revisor de provas tipográficas, 

tradutor-redactor de uma agência noticiosa e tradutor de livros franceses. Foi redactor 

do República, de O Século Ilustrado, de O Século e de A Capital, dedicando-se 

sobretudo às causas ambientais, área sobre a qual tem bastante bibliografia. 

Dedicou-se também à poesia, tendo publicado: 

1958, Zero: cadernos de convívio, crítica e controvérsia, Ferreira do Alentejo; 

1960, Espaço Mortal; 

1960, O Nariz: Diário II, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 41.); 

1963, Surreal-Abjeccionismo (colab.); 
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1965, Poesia Portuguesa do Pós-Guerra: 1945-1965 (org.), Lisboa, Editora 

Ulisseia. 

 

 CHAGAS, Ofir Renato das – nasceu em Tavira, a 

21/10/1935. É filho de Duarte da Conceição Chagas e de Gisélia Marcelina Pescada 

Chagas. 

Órfão de pai aos dez anos, fez apenas a instrução primária no Palácio da Galeria. 

Foi já em adulto que Ofir Renato das Chagas concluiu o ensino secundário, tendo 

completado o curso de Electromecânica na Escola Técnica de Tavira, no ensino 

nocturno. Foi o primeiro e único aluno da 1.ª turma a fazê-lo. 

Profissionalmente, entrou em 1953 para a função pública: primeiro para o Posto 

Agrário de Tavira; depois para a Estação Agrária da XV Região Agrícola, como 

funcionário administrativo; em 1972, para o Quadro do Serviço Nacional de Emprego, 

como técnico de emprego, tendo-se aposentado em 1997 como chefe de serviços do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, do Centro de Emprego de Vila Real de 

Santo António. 

Paralelamente, dedicou-se ao jornalismo com colaboração assídua no jornal 

Povo Algarvio, de Tavira, e Jornal do Algarve, de Vila Real de Santo António. Da 

colaboração neste último resultou a publicação do livro Espaço de Tavira (v. catálogo, 

n.º 268.), uma antologia das crónicas publicadas semanalmente em parceria com 

Sebastião Leiria (v.), Luís M. Horta (v.) e Rogério Silva (v.). Fundou o jornal O Tavira, 

juntamente com Luís M. Horta (v.), e o Lestalgarve, dos quais assumiu a direcção.  

A história da sua terra tem sido outra das suas paixões, levando-o a publicar: 

1995, Algarve e Andaluzia no Itinerário de D. Paio Peres Correia (estudo 

biográfico), Tavira, ed. de autor; 

1997, Remexido Guerrilheiro Realista do Algarve (estudo biográfico), Tavira, 

ed. de autor; 

1999, Tavira a Sorrir (crónicas), Tavira, ed. de autor; 
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2004, Tavira – Memórias de Uma Cidade (corografia), Tavira, ed. de autor; 

2006, Frei Gil de Tavira: romance histórico, Tavira, ed. de autor. 

  

CHAVES, Luís Quirino – nasceu em Benfica, no ano de 1846, e morreu em 

Lisboa, em 1924. Era irmão de Jaime Quirino Chaves (v. tipógrafos e industriais 

gráficos), que lhe pedia colaboração, nomeadamente traduções para os jornais que 

compunha e imprimia, e para iniciativas editoriais do seu alvitre (v. catálogo, n.º 24.). 

Foi jornalista com colaboração dispersa por vários jornais e revistas. Foi autor 

de folhetins, de dois livros de contos (Nas Cidades e nas Veigas e Histórias Alegres), de 

uma bibliografia de Tasso e de algumas comédias (O Sapatinho de Baile, Os Crimes do 

Brandão e Rato 22 – 3.º Esquerdo). 

 

CLARA, António de Santa – nasceu em 1901. 

Publicou: 

1934, Sensualidade, d.l., s.n.; 

1938, Cartas do Extremo Oriente (co-autoria), Lisboa, s.n.;  

1948, Vida inquieta, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade; 

1959, Incidente de repartição, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 249.). 

 

COELHO, José Eduardo – publicou: 

1961, Atlantide! Meu reino de outrora (humanos, farrapos em vida e na 

morte…) (v. catálogo, n.º 213). 

Na altura da publicação deste livro, o autor residia em Faro e tinha como 

projecto a publicação de mais nove volumes “com o mesmo título, os quais descrevem a 

vida do próprio autor durante a sua estadia no deserto do Sahará, verdadeiro reino de 

Atlantide.” Todavia, não encontrei qualquer indício da real publicação da obra 

prometida. 

 

CORDEIRO, Camilo dos Santos – nasceu a 08/05/1897, em Portimão. Era filho 

de Joaquim dos Santos Cordeiro e de Hermínia Augusta Cordeiro. 

Foi industrial de conservas e funcionário municipal nos serviços de turismo, 

cargo em que foi transferido para Lisboa, onde passou a residir.  

Participou em vários Jogos Florais e várias vezes foi premiado. 
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Desde cedo, dedicou-se ao jornalismo, tendo colaboração esparsa por vários 

jornais da província. 

Publicou: 

1923, Quadros de descrença: versos, Lisboa, Ferreira & Franco; 

1927, Faúlhas, Portimão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 19.); 

1937, Guia de Portimão: praia da Rocha, Portimão, ed. de autor. 

 

 COROA, Emílio Campos – nasceu a 02/09/1928, em 

Beja. 

Frequentou o ensino primário em Beja e Coimbra, o ensino secundário em 

Coimbra e Faro e formou-se em medicina na Universidade de Coimbra a 13/12/1951. 

Na mesma Universidade concluiu os cursos de Ciências Pedagógicas, Hidrologia e 

Climatologia e de Tisiologia Social. Especializou-se em Oftamologia. 

Entre 1952 e 1954, foi médico interno dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra. Em 1957, foi médico director do dispensário antituberculoso de Portimão. 

Nesse ano, foi nomeado médico escolar efectivo do Distrito de Faro, leccionando 

Noções de Higiene, Enfermagem e Puericultura no Ensino Técnico e na Escola do 

Magistério Primário de Faro. A partir de 1958, foi médico do Hospital da Misericórdia 

de Faro; a partir de 1959, foi médico do Montepio dos Artistas de Faro e, a partir de 

1961, foi médico do posto n.º 34 dos Serviços Médicos Sociais da Federação de Caixas 

de Previdência. 

Depois da especialização, em 1955, fixou-se em Faro, onde realizou intensa 

actividade teatral, a qual havia iniciado em 1942, em Coimbra, no Teatro dos 

Estudantes, que o irmão, o eng.º José de Campos Coroa, fundara. 

No Algarve, dinamizou vários grupos de teatro amador como director, ensaiador 

e encenador, nomeadamente no Grupo de Teatro do Círculo Cultural do Algarve. Sobre 

este assunto publicou, em 1964, O Teatro Amador em Faro: 1845-1964. 
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Dedicou-se também ao cultivo das letras, publicando: 

1977, Túnel: poemas imperfeitos de quem se sabe não poeta. Rasgá-los? Para 

quê?, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 199.). 

 

COSTA, Augusta Gonçalves – publicou um livro de poesia infantil: 

1932, Folares da Páscoa: poesias para crianças, Faro, ed. de autora (v. 

catálogo, n.º 29.). 

 

 COSTA, Emiliano da – Augusto Emiliano da Costa era 

o seu nome completo. Nasceu a 03/12/1884, em Tavira, e faleceu a 01/01/1968, em 

Estói. Era filho de Joaquim Emiliano da Costa, militar do Exército, e de Antónia do 

Nascimento da Costa. 

Em 1914, formou-se em Medicina, na Universidade de Coimbra, e foi colocado 

em Estói para exercer clínica. Aqui constituiu família e aqui viveu toda a sua vida. 

Nos tempos livres dedicava-se ao desenho, à pintura e à poesia, sendo esta 

última a que consagrou verdadeiramente o seu nome. Para além dos textos publicados 

em livro, Emiliano da Costa publicou inúmeras folhas soltas e vários poemas inéditos 

no Correio do Sul. 

O Algarve homenageou-o em vida por mais de uma vez e o seu nome chegou a 

estar nomeado para um dos graus da Ordem de Sant’Iago. 

Publicou: 

1926, Helianthos, Lisboa, Imprensa Libânio da Silva; 

1931, Phlogistos: sonetos, [Lisboa], SCA; 

1940, Rosairinha, Lisboa, s.n.; 

1943, Relampos, Lisboa, s.n.; 

1947, As saudades do silêncio, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 103.); 
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1948, Cromo-sinfonias, Estoi, ed. de autor (v. catálogo, n.º104); 

1949, Pampilhos: poemas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 106.); 

1950, Concerto ao ar livre, Estoi, ed. de autor (v. catálogo, n.º 108.); 

1952, Cânticos e toadas, Estoi, ed. de autor (v. catálogo, n.º 110.); 

1954, Apontamentos, Lisboa, Portugália; 

1956, Poesias escolhidas, [Tavira], ed. de autor (v. catálogo, n.º 246.); 

1956, O que vai dentro de mim…, s.l., s.d.; 

1957, Asas: poesias, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 163.); 

1959, Pinturescas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 168.); 

1961, Intimidade, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 46.). 

 

COSTA, Francisco Dias da – publicou: 

1970, No mundo dos lilases: breves notas de viagem à Checoslováquia, à União 

Soviética e à Polónia passando pelas Alemanhas (v. catálogo, n.º 269.). 

 

 CRUZ, Gastão – Gastão Santana Franco da Cruz é o 

seu nome completo. Nasceu a 20/07/1941, em Faro. 

Fez os estudos liceais em Faro e formou-se na Universidade de Lisboa, em 

Filologia Clássica. Casou com Fiama Hasse Pais Brandão (v.). 

Profissionalmente, foi professor do ensino secundário até 2000, ano em que se 

aposentou. De 1980 a 1986, foi leitor de Português no King’s College, de Londres. De 

1995 a 2000, esteve requisitado para a divulgação da Literatura Portuguesa nas escolas 

de todo o país.  

Para além do ofício de poeta, Gastão Cruz tem-se dedicado também ao 

ensaísmo, à tradução e ao teatro. Fundou o Grupo de Teatro de Letras (1965) e o Grupo 

de Teatro Hoje (1976); foi director do Teatro da Graça, desde a sua fundação até à sua 

extinção, e tem encenado várias peças teatrais. 
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Tem colaborado em várias revistas e suplementos literários, quer como poeta, 

quer como ensaísta: Seara Nova, Colóquio-Letras, Relâmpago, Cadernos do Meio-Dia 

(v. catálogo, n.º 36.), nos suplementos do Diário de Lisboa e no do Correio do Sul, são 

alguns exemplos. Dirigiu, com Casimiro de Brito (v.), Textos de Poesia 

(Outubro/Fevereiro/Novembro). 

Actualmente, é presidente da Fundação Luís Miguel Nava. 

O seu primeiro título foi publicado na plaquette Poesia 61 (v. catálogo, n.os 44., 

45., 47., 48. e 49.), intitulado A morte percutiva (v. catálogo, n.º 47.), a qual reuniu 

Casimiro de Brito (v.), Fiama Hasse Pais Brandão (v.), Maria Teresa Horta (v.) e Luiza 

Neto Jorge (v.). Alguns dos seus textos estão traduzidos para castelhano, francês, 

italiano, inglês e alemão. 

Em 2004, foi distinguido com o Grande Prémio de Poesia da Associação 

Portuguesa de Escritores. 

Publicou os seguintes títulos de poesia: 

1961, A morte percutiva, in Poesia 61, Faro, ed. de autores (v. catálogo, n.º 47.); 

1961, Hematoma, Covilhã, Edição da Livraria Nacional; 

1963, A Doença, Lisboa, Portugália Editora; 

1965, Outro nome, Lisboa, Guimarães Editores; 

1967, Escassez, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 59.); 

1969, As aves, Lisboa, Iniciativas editoriais; 2.ª ed., 1972; 

1972, Teoria da fala, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 

1974, Os Nomes, Lisboa, Assírio & Alvim. Reúne todos os livros anteriores e Os 

nomes desses corpos; 

1978, Os nomes desses corpos, 2.ª ed., Porto, Editorial Inova; 

1980, Doze canções de Blake, Porto, Editorial Inova; 

1981, Órgão de luzes, Lisboa, Edições & Etc.; 

1983, Poesia: 1961 – 1981, Porto, Editorial Inova; 

1984, O Pianista, Porto, Editora Limiar. Prémio PEN Clube de poesia – 1985; 

1990, As leis do Caos, Lisboa, Assírio & Alvim; 

1990, Órgão de luzes, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda; 

1992, Transe (antologia 1960 – 1990), Lisboa, Relógio d’Água Editores; 

1995, As pedras negras, Lisboa, Relógio d’Água Editores; 

1999, Poemas reunidos, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 
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2000, Crateras, Lisboa, Assírio & Alvim. Prémio Dom Dinis – Fundação casa 

de Mateus; 

2002, Rua de Portugal, Lisboa, Assírio & Alvim; 

2005, Repercussão, Lisboa, Assírio & Alvim; 

Publicou os seguintes títulos de ensaios: 

1973, A poesia portuguesa hoje, Lisboa, Plátano Editora. 2.ª ed., cor. e aum., 

Relógio d’Água Editores, 1999; 

Publicou as seguintes traduções: 

1993, O Pelicano (de Strindberg), Lisboa, Relógio d’Água Editores; 

1994, O Conto de Inverno (de Shakespeare), Lisboa, Relógio d’Água Editores; 

1998, O filho do ar (de Jean Cocteau), Lisboa, Relógio d’Água Editores. 

 

CRUZ, Ivo – nasceu a 19/05/1901, em Corumbá, na rua de Lamare, estado do 

Mato Grosso do Sul, Brasil, e faleceu a 08/09/1985, em Lisboa (?). Era filho de Manuel 

Pereira da Cruz e de Palmira Machado Cruz, ambos naturais de Olhão. São seus filhos 

Manuel Ivo Cruz, maestro, e Duarte Ivo Cruz, crítico de teatro. 

Regressou do Brasil em 1907. 

Com residência fixa em Lisboa, publicou em Olhão o livro de pensamentos 

Gotas de Tinta (v. catálogo, n.º 216.).  

Foi compositor e chefe de orquestra. Foi discípulo de Timóteo da Silveira, com 

quem aprendeu piano, e de Tomás Borba, com quem aprendeu harmonia. Continuou os 

seus estudos musicais em Munique com os mestres Richard Mors e August Reuss. 

Em 1923, fundou, em parceria com Eduardo Libório, o movimento 

Renascimento Musical, cujo fim era reatar as tradições musicais artísticas nacionais. 

Em 1931, criou a Sociedade Coral Duarte Lobo. 

Em 1937, criou a Orquestra Filarmónica de Lisboa. 

Foi director da Orquestra de Câmara da Emissora Nacional. 

Foi director dos concertos do Museu-Biblioteca Castro Guimarães, de Cascais. 

Em 1941, representou o Conservatório Nacional de Lisboa nas comemorações 

do 150.º aniversário da morte de Mozart, na Alemanha. 

Foi presidente da Associação dos Músicos Portugueses, mais tarde Sindicato 

Nacional dos Músicos. 

Foi procurador à Câmara Corporativa. 

Foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Foi membro do Instituto para a Alta Cultura. 

Foi comendador da Ordem de Sant’Iago. 

Em 1938, foi nomeado director do Conservatório Nacional de Lisboa, 

sucedendo assim a Viana da Mota. 

Foi crítico musical do jornal A Monarquia e colaborador do Correio Olhanense, 

da Nação Portuguesa, da Revista Portuguesa e Estudos Portugueses. 

 

CUNHA, Jaime Jorge da – foi estudante do liceu de Faro, terminando o curso 

liceal em 1905. Neste ano, estreou-se como poeta numa publicação colaborada por mais 

quatro colegas e que foi prefaciada por Joaquim Rodrigues Davim (v.), à altura reitor do 

liceu. Cantares foi o nome da publicação (v. catálogo, n.º 72.). Sem data identificada, 

publicou Carta de Amor (v. catálogo, n.º 127.), um folheto de poesia, dedicado aos 

alunos do liceu de Faro. 

 

CUNHA, Norberto – publicou, em 1960, o folheto Panorama da Cidade (v. 

catálogo, n.º 174.). 

 

 CUSTÓDIO, Idália Farinho – nasceu a 28/08/1938, em 

Loulé. É filha de Manuel Viegas Custódio e de Maria do Rosário Farinho Custódio. 

Frequentou o Colégio Farense e concluiu o ensino liceal em Lisboa, no Liceu 

Maria Amália Vaz de Carvalho. Licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, enquanto leccionava como professora provisória na 

Escola Industrial e Comercial de Setúbal. 

Profissionalmente, foi professora, efectivando-se na Escola E.B. 2,3 Engenheiro 

Duarte Pacheco, de Loulé, e foi professora-assistente da Escola Superior de Educação 

de Faro. 

Em 1997, recebeu a Medalha Municipal de Mérito, grau prata pela Câmara 

Municipal de Loulé. 
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Paralelamente, tem-se dedicado à poesia e à literatura infanto-juvenil. Publicou: 

1980, Carrocel “superstar”, Loulé, ed. da autora (v. catálogo, n.º 278.); 

1981, O rouxinol e a rosa, Loulé, ed. da autora (v. catálogo, n.º 204.); 

1985, A viagem da parker 51, Loulé, ed. da autora (v. catálogo, n.º 286.); 

1988, A viagem da parker 51, 2.ª ed., Loulé, ed. da autora; 

1989, O menino que era poeta, Loulé, ed. da autora; 

1989, Palavras simples, Loulé, ed. da autora; 

1991, O segredo da rainha, Loulé, ed. da autora; 

1991, Seriam flores se não fossem rosas, Loulé, Câmara Municipal de Loulé; 

1997, As mãos do meu irmão, Loulé, ed. da autora; 

2000, A viagem da parker 51, 3.ª ed. rev., Loulé, ed. da autora 

2000, Até à estrela do mar, Faro, A.J.E.A. Edições; 

2002, As mãos do meu irmão, 2.ª ed., Loulé, ed. da autora. 

O gosto pela investigação no âmbito da Literatura Oral tem sido também uma 

constante no seu percurso. Data do ano de 1973 as suas primeiras recolhas pessoais, 

tendo colaborado no volume II do Romanceiro Popular Português de Maria Aliete 

Galhoz. Em colaboração com esta investigadora, publicou: 

1996, Memória Tradicional de Vale Judeu, Loulé, Câmara Municipal de Loulé; 

1997, Memória Tradicional de Vale Judeu II, Loulé, Câmara Municipal de 

Loulé; 

s.d., Contos, Loulé, Câmara Municipal de Loulé. 

 

 DAVIM, Joaquim Rodrigues – nasceu a 31/03/1869, 

em Águeda, e faleceu a 05/01/1923, em Faro. 

Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, em 1895. 
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Casou em segundas núpcias, na cidade de Faro, com Joaquina Aboim de 

Ascensão, depois de ter enviuvado. 

Em 1899, foi nomeado administrador do concelho de Faro e, posteriormente, foi 

como notário público que exerceu funções até ao seu falecimento. Paralelamente, foi 

vogal da Junta Distrital, Reitor do Liceu e Presidente do Instituto Arqueológico do 

Algarve. Era sócio-efectivo da Academia das Ciências de Portugal e do Instituto 

Histórico do Minho. 

Desde os tempos de estudante, Joaquim Rodrigues Davim colaborou 

assiduamente em várias publicações, quer em prosa, quer em verso. No Algarve, 

colaborou na maioria dos jornais regionais que então se publicavam, com destaque para 

O Heraldo e A Província do Algarve, de Tavira; Algarve e Alemtejo, de Faro; e o 

Guadiana, de Vila Real de Santo António. 

A sua produção poética, embora extensa, é uma autêntica raridade, visto que 

grande parte foi publicada em pequenos folhetos ou folhas soltas que o autor ou vendia 

em favor de instituições de caridade ou distribuía gratuitamente. Na verdade, os seus 

textos eram destinados sobretudo a récitas de amadores e a festas, académicas e outras, 

para as quais era frequentemente solicitado. 

O elenco de produções poéticas que aqui se apresenta só é possível graças à 

colecção de Mário Lyster Franco, que reuniu algumas dessas publicações25. 

1889, Sombras (primeiros versos), Águeda, ed. de autor; 

1898, Morta – 1.º de Abril – As sete dores de Nossa Senhora, Aveiro, ed. de 

autor; 

1900, Ode aos artistas (v. catálogo, n.º 67.); 

1901, A Nossas queridas mães (v. catálogo, n.º 329.); 

1901, Pátria – (á mocidade do Lyceu de Faro) – Para ser recitada pelo 

académico Alexandre de Figueiredo na Recita Gala de 1 de Dezembro de 1901 (v. 

catálogo, n.º 92.); 

1901, Saudação à Amélia Lopiccolo (v. catálogo, n.º 330.); 

1902, Creanças – ás pequeninas artistas do Gymnasio-Club de Faro na sua 

festa de 28 de Maio de 1902 (v. catálogo, n.º 331.); 

                                                 
25 Mário Lyster Franco era genro de Joaquim Rodrigues Davim, o que lhe permitiu a reunião das 

publicações apresentadas. 
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1902, Santa Bíblia – Á mocidade do lyceu de Faro dedica o Auctor – Recitada 

pelo académico António Miguel Galvão – Na recita de 1 de Dezembro de 1902 no 

Teatro Lethes – Faro (v. catálogo, n.º 93.); 

1903, Mães Portuguesas – Recitada pelo académico António Miguel Galvão, na 

récita de 1 de Dezembro de 1903 no Teatro Lethes (v. catálogo, n.º 69.); 

1904, Carnaval de 1904 – Moiras Encantadas (v. catálogo, n.º 332.); 

1904, Os Pobrezinhos – Ás virtuosas senhoras que promoveram e realizaram o 

Bodo aos pobres no Casino da Praia da Rocha de Portimão – Em 18 de Setembro de 

1904 – off. o Auctor (v. catálogo, n.º 70.); 

1904, Portugal Glorioso – À mocidade estudiosa de Faro – Poesia recitada pelo 

académico José Francisco Frias de Barros na recita de 1 de Dezembro de 1904 no 

Theatro 1.º de Dezembro (v. catálogo, n.º 71.); 

1905, Cantares: Livro de quadras de José Victorino, Jayme Cunha, Baptista 

Gomes, Frias de Barros e Conceição Pacheco, prefaciado pelo Dr. Rodrigues Davim 

(v. catálogo, n.º 72.); 

1905, Caridade – No bodo aos pobres realizado em Faro em sábado de Alleluia 

– 22 de Abril de 1905 – em honra do Ex.mo conselheiro Frederico Ramirez, 

commemorando a seu benefica passagem pelo governo civil deste districto e promovido 

pelos seus amigos (v. catálogo, n.º 94.); 

1905, 1.º de Dezembro – Poesia Recitada pelo académico J. B. Caleça. I-XII-

905 (v. catálogo, n.º 124.); 

1906, Invocação ás Senhoras de Faro na festa académica em beneficio da 

Philantropica do Lyceu de Faro em 25 d’agosto de 1906 (v. catálogo, n.º 125.); 

1906, Náos do Reino – Versos recitados pelo academico J. Graça na festa do 1.º 

de Dezembro de 1906 (v. catálogo, n.º 73.); 

1907, Liberdade! Poesia recitada pelo academico Raul Duarte Calazans na 

recita de gala do 1.º de Dezembro (v. catálogo, n.º 126.); 

1908, Aos Heroes – Versos recitados pelo autor na sessão solemne que a 

Camara de Faro realisou nos Paços do Concelho em 21 de Junho de 1908 

commemorando o centenario da expulsão dos francêses do Algarve (v. catálogo, n.º 

75.); 

1908, A Nossa Pátria – Recitada pelo académico Luiz Filippe d’Albuquerque 

Rebello na noite do 1.º de Dezembro de 1908 (v. catálogo, n.º 76.); 
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1908, Por Deus e pela Pátria! Recitada pelo seminarista Lapa Rocha na 

Academia em honra de S. S. Pio X em 16 de Novembro de 1908 no Seminário de (v. 

catálogo, n.º 77.); 

1908, Saudação á Pátria – poesia de J. Rodrigues Davim á cidade de Faro (v. 

catálogo, n.º 78.); 

1909, Caridade – Versos recitados pelo menino Rentao de Brito na festa de 

caridade realisada em Estoy em 1 de Maio de 1909 – A expensas do benemérito 

Visconde de Estoy (v. catálogo, n.º 80.); 

1909, Sarau de Gala promovido pela Academia Farense – Em commemoração 

da gloriosa data da Independência de Portugal. Alvorada Gloriosa. Versos Recitados 

pelo Alumno do 5.º anno do Lyceu Luiz d’Albuquerque Rebello (v. catálogo, n.º 81.); 

1910, A cidade de Faro aos seus visitantes – Supplemento de “O Algarve” (v. 

catálogo, n.º 96.); 

1912, A nossa Pátria – Versos recitados pelo académico José de Sousa Gago na 

noite do 1.º de Dezembro de 1912 no theatro-circo de Faro (v. catálogo, n.º 82.); 

1914, Gloria aos heroes: versos recitados pelo estudante António Victor 

Condeça no Teatro Circo, na recita do 1.º de Dezembro de 1914 (v. catálogo, n.º 84.); 

1914, Lúmen – Poesia dedicada ao núcleo em Faro da Liga Nacional 

d’Instrução (v. catálogo, n.º 98.); 

1916, O Instituto Arqueológico do Algarve – Discurso proferido, na sessão 

inaugural, em 30 de Dezembro de 1915, na sala do Tribunal Judicial de Faro pelo 

sócio fundador J. Rodrigues Davim – Correspondente da Academia de Sciencias de 

Portugal, Presidente da Direcção do mesmo Instituto, Bacharel formado em Direito 

pela Universidade de Coimbra – Separata dos Trabalhos da Academia de Sciencias de 

Portugal – Primeira Série – Tomo V – Imprensa da Universidade – Coimbra – 1916. 

1917, Festa de caridade no cine-teatro farense: 28-Fevereiro-1917 (v. catálogo, 

n.º 336.); 

1917, Versos recitados pela Ex.ma Snr.ª D. Maria Areias na recita de caridade 

promovida por uma comissão de Senhoras do Grémio Popular de Faro em 28 de Maio 

de 1917 no Cine-Theatro Farense (v. catálogo, n.º 85.); 

1921, Bando Precatório – A favor dos famintos de Cabo-Verde – Versos do 

Ex.mo Sr. Dr. Rodrigues Davim, que gentilmente os ofertou e escreveu para este acto (v. 

catálogo, n.º 254.); 

S.d., Telas Rústicas. 
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DENTINHO, José António – nasceu a 04/07/1854, em Olhão, e aí faleceu a 

11/02/1929. Era filho de António do Espírito Santo e de Maria Sena. 

Tornou-se marítimo profissional aos 14 anos e aos 19 alistou-se na Armada, 

ascendendo rapidamente a cabo marinheiro. Regressou depois a Olhão e às actividades 

marítimas transformando-se em mestre de barco. 

Foi uma figura popular que versejava com grande facilidade, divertindo os 

amigos. Publicou: 

1929, O meu testamento: versos humorísticos (v. catálogo, n.º 217.); 

1926, Os meus afilhados – Temporal na Fonte Santa – O passado do meu neto –  

Versos humorísticos por José António Dentinho (v. catálogo, n.º 222.); 

Em 1982, Fernando Cabrita realizou uma recolha dos versos do Mestre 

Dentinho e publicou-os com o título Versos de José António Dentinho (v. catálogo, n.º 

206.). 

 

DENIS, Júlio – o nome deste autor surge associado a uma publicação espírita, 

psicografada por Abílio do Nascimento Quintinha: 

1935, Nos dois mundos: novela espírita psicografada pelo médium semi-

mecânico Abílio do Nascimento Quintinha, Lagos, José Narciso Vieira (v. catálogo, n.º 

1). 

 

 DOMINGOS, Fonseca – José Maria Fonseca Domingos era o 

nome completo do poeta, que utilizava também o pseudónimo João T. Nasceu no ano de 

1936, em São João da Venda, Almancil, e faleceu em Faro, em 2003. 

Frequentou o liceu de Faro. Em 1954, ainda estudante, emigrou para a 

Venezuela e, em 1963, para a França, países onde participou nas tertúlias literárias e 

tomou contacto com as obras de Pablo Neruda, Ruben Dário, Juan e Manuel Flores e 

Andrés Eloy Blanco. Regressado ao seu país, trabalhou em empresas comerciais, foi 

bancário e, finalmente, funcionário público. 
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Publicou: 

1992, Um violino na ramada: sonetos, ed. de autor (v. catálogo, n.º 309.); 

1994, Arranhadelas, Faro, ed. de autor; 

1995, Asas ao vento, Faro, ed. de autor; 

1996, Veredas, Faro, ed. de autor; 

1996, Sem Sol, ed. de autor; 

1999, Para além do Bojador, Faro, A.J.E.A.. 

 

ESTELA, Hanid – nasceu em 1922. Colaborou com os seus poemas em jornais 

como Sol Nascente, Pensamento, Foz do Guadiana, A Ideia Livre e a Independência de 

Águeda. 

Com apenas 16 anos deu à estampa o livro de poesia Esperança e Descrença: 

Sonetos de Hanid Estela (v. catálogo, n.º 318.). 

 

 FARIAS, Francisco Martins – nasceu no ano de 1861, no 

sítio do Cerro dos Corcitos, freguesia de Querença, concelho de Loulé, e aí faleceu, a 

29/10/1930. Era filho de outro do mesmo nome e de Antónia Maria. 

Foi durante toda a vida um trabalhador rural e pequeno proprietário. 

Era analfabeto, o que não o impediu de produzir obra poética, a qual o neto, 

Manuel Martins Farias, reuniu e publicou em 1980, por ocasião da Festa do Povo. A 

publicação dos versos só foi possível graças a Manuel Viegas Guerreiro que os anotou 

ainda jovem, quando os ouvia ao padrinho e tio por afinidade, Francisco Martins Farias, 

e também a Manuel Farias, filho do autor. Era mandador de bailes, com reportório 

próprio, organizava espectáculos teatrais no Entrudo e a sua casa era ponto de encontro 

para se ouvir e contar histórias e improvisar versos. 

Manuel Viegas Guerreiro, prefaciando a publicação, declara: 

“Era analfabeto, mas a sabedoria não está só nos 

livros e nenhum deles supera o da Natureza e da vida, aberto 
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de par em par a quantos têm olhos para o entender. E 

Francisco Martins Farias foi nisso superiormente dotado: 

homem de rara inteligência e de ainda mais rara sensibilidade. 

A Fé, a moral, a sabedoria, que a Bíblia e o Evangelho 

ensinam, aprendeu-as ele na pregação da Igreja e no seio da 

sociedade cristã e católica em que viveu, e, sobre isso, o 

exercício de uma análise social intensa e permanente, de uma 

reflexão que se não interrompeu uma vida inteira.” 

A sua poesia está reunida em: 

1980, Os versos de Francisco Martins Farias: poeta popular, Querença, Junta 

de Freguesia de Querença (v. catálogo, n.º 203.). 

 

 FERNANDES, Padre António Domingues – veio para o 

Algarve como auxiliar do pároco da freguesia de São Pedro, de Faro, o Padre José 

Gomes (v.). Em 1961, era o director do Colégio Algarve, administrador do jornal Folha 

do Domingo e da Tipografia União (v.), propriedade da Diocese do Algarve. 

Publicou:  

1961, Contos e Crónicas por Andofer, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 180.) 

 

FERNANDES, Judite da Conceição – frequentou durante pouco tempo a escola; 

no entanto, foi o suficiente para registar os seus sentimentos, moldando-os à forma 

poética. 

Publicou: 

1983, Flores Dispersas, Vila Real de Santo António, ed. de autora (v. catálogo, 

n.º 281.). 
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 FERREIRA, José Mendes – publicou dois livros de poesia: 

1960, As naus da Índia, Olhão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 175.); 

1960, «Devaneios»: Amor e Sentimento, Olhão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

255.). 

 

FEUILLET, Octave – foi autor de Aventuras d’um Rapaz Solteiro, traduzido e 

publicado em folhetim, pelo jornal Gazeta do Algarve: 

1875, Aventuras d’um Rapaz Solteiro, Lagos, Gazeta do Algarve (v. catálogo, 

n.º 2). 

 FRANCO, Lyster – Carlos Augusto Lyster Franco era o 

seu nome completo. Nasceu em Belém, Lisboa, a 05/10/1879, e faleceu em Faro, a 

27/03/1959. Era filho de Caetano Augusto Franco e de Luísa Adelaide Pinto Camelo 

Wilches Lyster Franco. 

Casou com Maria das Dores Dias Barbosa Lyster Franco. 

Realizou os seus estudos no colégio religioso de Brancanes e depois ingressou 

na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de Pintura Histórica 

com elevada classificação, no ano de 1900. 

Após a conclusão do seu curso, foi nomeado professor do Liceu de Faro, 

fixando-se na cidade e aqui permanecendo até à morte. Passou do Liceu para o ensino 

técnico, sendo nomeado professor efectivo da Escola Industrial de Pedro Nunes 

(transformada na Escola Industrial e Comercial Tomás Cabreira). Exerceu durante 
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muitos anos o cargo de director da escola até se aposentar em 1949. Foi também 

professor do Magistério Primário e da Escola Primária Superior, de Faro.  

Foi director do Posto Meteorológico de D. Francisco Gomes, administrador do 

Concelho, comissário da P.S.P. e Presidente da Câmara Municipal. 

Esteve durante algum tempo dedicado à actividade política, que marginalizou 

após o movimento de 28 de Maio de 1926. O pico deste período correspondeu 

precisamente à aquisição da Tipografia Burocrática (v.), de Tavira, e Guadiana (II) (v.), 

de Vila Real de Santo António, que, em parceria com o advogado João Pedro de Sousa, 

instalou na rua 1.º de Dezembro, em Faro, denominando Tipografia Democrática (v.). 

Aqui publicaram o jornal O Heraldo («Bi-Semanário Republicano Democrático»), 

dedicado inteiramente à causa republicana e à sua propaganda, nos seus dois primeiros 

anos de existência, o que lhes provocou algumas agruras com a justiça. Foi membro das 

comissões do Partido Republicano Português e do Partido Republicano Radical. 

Dedicou-se ao jornalismo e à literatura. Dirigiu entre 1912 e 1917 o jornal O 

Heraldo, conhecido pela abertura das suas páginas aos autores futuristas com a secção 

“Futurismo: Gente Nova” (v. catálogo, n.º 89.), e colaborou em praticamente toda a 

imprensa regional do seu tempo, onde salientou sempre o seu carácter de cronista, 

novelista e de estudioso de arte. 

Publicou Contos Fúnebres, 1905 (v. catálogo, n.º 95.), e Iluminuras, 1907, e três 

estudos de arte: John Flaxman e a sua Obra, 1915, O Pintor Joaquim Porfírio Grande 

Propagandista de Allongé, 1949, e O Pintor Constantino Fernandes, 1950. Os dois 

últimos surgiram em separatas do Correio do Sul, jornal dirigido pelo filho, Mário 

Lyster Franco (v.). Colaborou ainda no Guia de Portugal e na Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira. 

Como artista, dedicou-se à pintura a óleo da paisagem algarvia e ao desenho a 

carvão, segundo a escola de Allongé. Montou o seu atelier na rua 1.º de Dezembro, 

onde tinha a tipografia, e aí se dedicava nas suas horas vagas à pintura. Realizou várias 

exposições individuais: quatro em Lisboa (1921, 1922, 1923 e 1924), no Porto (1924), 

em Faro (1907, 1909, 1917, 1927 e 1945), em Coimbra, na Praia da Rocha – Portimão, 

em Lagos e noutros pontos do país; e comparticipou em dezenas delas. 

 

FRANCO, Maria José – Maria José Franco Neves dos Santos é o seu nome 

completo. É natural de Sintra. 
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Frequentou o 6.º ano de Desenho Ornamental e Estilos. Entrou para a função 

pública e concluiu o curso de identificação pelo Instituto de Criminologia de Lisboa. 

Foi dactiloscopista e colaboradora do Arquivo do Instituto de Medicina Legal. 

Mais tarde, por razões familiares, veio residir para o Algarve, dedicando-se à 

poesia. 

Publicou: 

1986, Expresso: poemas, s.l., ed. de autora (v. catálogo, n.º 290.). 

 

 FRANCO, Mário Lyster – Mário Augusto Barbosa Lyster 

Franco era o seu nome completo. Nasceu a 19/02/1902, em Faro, e faleceu a 

20/08/1984, em Lisboa. Era filho de Carlos Augusto Lyster Franco (v.) e de Maria das 

Dores Dias Barbosa. Casou com uma filha de Joaquim Rodrigues Davim (v.). 

Fez o 5.º ano do liceu em Faro e os 6.º e 7.º anos no liceu Gil Vicente, em 

Lisboa. Em 1927, concluiu o curso de Direito na Universidade de Lisboa. 

Com o curso tirado, regressou à sua terra natal, mas a carreira jurídica não o 

entusiasmou. Dedicou-se sobretudo ao jornalismo, à arqueologia e à historiografia 

regional, deixando extensa bibliografia nestas áreas. 

Mário Lyster Franco viveu, desde sempre, entre intelectuais e artistas e cedo 

revelou a sua sensibilidade artística e inteligência. Com 8 anos de idade, viu publicados 

os seus primeiros versos no jornal O Algarve, n.º 142, datado de 11/12/1910. Em 1915, 

com apenas 13 anos, inscreveu-se como congressista no I Congresso Regional Algarvio, 

ainda que como observador. Sobre esta experiência, passemos a palavra ao congressista: 

“Apesar da minha tenra idade, confesso que 

avidamente acompanhei todas as sessões, reuni 

caprichosamente uma colecção das teses, visitei todas as 

exposições que então se realizaram, e algumas foram bem 

interessantes (…).  
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É claro que a timidez da idade não me permitia 

discutir nem tomar parte nas sessões. Contudo, bebia as 

palavras pronunciadas por Tomás Cabreira que foi, sem 

sombra para dúvidas, o grande orador de todo o Congresso, 

defendendo várias teses e magníficos pontos de vista do mais 

alto interesse para o Algarve.”26 

É a partir daqui que o seu amor à província se começa a enraizar de forma 

sólida, dando frutos, em 1919, com a publicação de O Algarvio, que o autor fundou e 

dirigiu. 

Com 15 anos, ainda estudante do liceu de Faro, Mário Lyster Franco conhecedor 

já da obra dos futuristas, conseguiu, em parceria com o pintor Carlos Porfírio (director e 

fundador da revista Portugal Futurista) convencer o seu pai a abrir as páginas do jornal 

O Heraldo aos novos poetas. A 04/02/1917, iniciou-se a rubrica “Futurismo: Gente 

Nova” (v. catálogo, n.º 89.) que contou com a colaboração de Fernando Pessoa, José 

Almada Negreiros, Mário Sá Carneiro, Carlos Porfírio, João Rosado, José Nunes de 

Sousa, Lyster Franco (v.), o próprio Mário Lyster Franco, que assinava com o 

pseudónimo Fontanes, entre outros. 

Em 1919, fundou, com José Centeno Castanho, O Algarvio. Tratou-se de um 

jornal de propaganda autonomista, como o havia defendido Tomás Cabreira em O 

Algarve Económico, e que pretendia organizar o movimento Pró-Algarve, concorrendo 

para “o desenvolvimento económico, intelectual e artístico do Algarve”, para a 

“realização da autonomia administrativa do Algarve”, mas sem “quaisquer intuitos 

políticos partidários”27. 

Durante o período em que esteve em Lisboa, Mário Lyster Franco foi redactor 

do jornal Pátria, por intermédio de Assis Esperança que o apresentou ao chefe de 

redacção do jornal; foi redactor de O Tempo e de A Palavra. Regressado ao Algarve, 

continuou a colaborar intensamente nos periódicos da capital, nomeadamente no Diário 

de Notícias, sendo seu redactor regional durante 30 anos. 

Foi Delegado Procurador da República; foi Presidente da Câmara Municipal de 

Faro e depois seu Vice-Presidente; foi Administrador da Comissão de Iniciativa e 

Turismo de Faro; promoveu e organizou várias homenagens a personalidades ilustres do 

Algarve; foi membro da Junta de Província; foi conservador-adjunto do Museu 

                                                 
26 MESQUITA, José Carlos Vilhena, Confidências e Revelações de Mário Lyster Franco, Faro, AJEA 

Edições, 2005, p. 37. 
27 O Algarvio, n.º 6, 22/06/1919, p. 1. 
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Arqueológico e Lapidar do Infante D. Henrique; fundou o Museu Antonino; foi 

Delegado pelo Algarve na Comissão Executiva das Comemorações Centenárias de 

1940; dirigiu os trabalhos de conservação e restauro nas ruínas de Milréu, o que 

permitiu reformular as plantas do edifício, anteriormente elaboradas por Estácio da 

Veiga e por Pereira Boto; foi sócio correspondente do Instituto Português de 

Arqueologia, História e Etnografia, da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da 

Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia; foi eleito sócio da Classe de Letras 

da Academia das Ciências de Lisboa; foi distinguido com o grau de oficial da Ordem 

Militar de Cristo; a 01/02/1946, assumiu a direcção do jornal Correio do Sul, que 

conduziu até 24/12/1981. Após a extinção do Correio do Sul, Mário Lyster Franco 

passou a dedicar todo o tempo à sua Algarviana, uma obra de bibliografia do Algarve e 

dos autores algarvios, cuja importância para a região é incomensurável. Todavia, saiu 

apenas o primeiro volume, correspondente às letras A e B, quedando inédito o restante 

trabalho, a cuja edição urge dar continuidade. 

Da sua extensa bibliografia fazem também parte alguns textos literários, 

nomeadamente as Coplas da revista citadina em 2 actos e 6 quadros Ora Toma!!!..., 

que escreveu com António do Nascimento, em 1926 (v. catálogo, n.º 134.) e o poema 

Estoi: ao poeta Emiliano da Costa: paródia por Mário Lyster Franco (v. catálogo, n.º 

162.). 

As obras principais do autor são as seguintes: 

1928, Praia da Rocha, Monchique, Sagres: a trindade maravilhosa, Lisboa, 

Empresa Nacional de Publicidade; 

1929, O Algarve, Exposição Portuguesa em Sevilha; 

1932, Guia-Album do Algarve – I – Sotavento, Sambrano Gomez;  

1937, Na romagem a Sagres, Lagos, separata da Costa de Oiro; 

1940, Subsídios para a Iconografia do Grande Bispo D. Francisco Gomes de 

Avelar, Lisboa, A Voz, 01 a 30/Mar.; 

1940, Uma inscrição inédita de Ossónoba, Lagos, separata da Costa de Oiro; 

1940, Outra Inscrição Inédita de Ossónoba, Beja, Minerva Comercial Carlos 

Marques & C.ª, Lda.; 

1941, À memória do professor José Leite de Vasconcelos, Lagos, ed. de autor; 

1942, Porque me orgulho de ser algarvio, Faro, Livraria de Eduardo João da 

Silva; 
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1943, As ruínas romanas de Milreu e os últimos trabalhos nelas realizados, 

Lisboa, separata do Boletim da Junta de Província do Algarve; 

1944, Uma estatueta de Sileno, Lisboa, separata de A Voz; 

1944, Algarve: Guia Turístico, Lisboa, Revista Internacional de Lisboa; 

1945, As termas romanas de Monchique, Faro, Comissão Administrativa das 

Caldas de Monchique; 

1945, O espólio arqueológico de José Rosa Madeira, Lisboa, separata da 

Revista Brotéria; 

1947, A pesca do atum na costa do Algarve, Faro, separata do Correio do Sul; 

1948, Cemitério da idade do Bronze nos arredores de Faro, Porto, Imprensa 

Portuguesa; 

1949, O pintor Joaquim Porfírio; 

1950, O pintor Constantino Fernandes; 

1950, Manuel Teixeira Gomes, o homem que regressou; 

1951, João Lúcio e a Portugalidade, Faro, separata do Correio do Sul; 

1952, Júlio Dantas, Faro, separata do Correio do Sul; 

1953, Cândido Guerreiro, Lisboa, Casa do Algarve; 

1955, Alocução em Honra de Nossa Senhora, Faro, separata do Correio do Sul; 

1956, “Algarve Rodoviário”, in Guia-horário das carreiras de camionagem de 

passageiros; 

1956, Camões e a algarvia, Faro, separata do Correio do Sul; 

1959, Alocução em Silves, Faro, separata do Correio do Sul; 

1959, Homenagem a José Formosinho, Faro, separata do Correio do Sul; 

1961, Dois humanistas algarvios, Faro, separata do Correio do Sul; 

1978, Breve notícia da presença dos Judeus no Algarve, Faro, separata do 

Correio do Sul; 

1979, Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. Notas bio-bibliográficas 

e breve antologia, Faro, separata do Correio do Sul (v. catálogo, n.º 200.) 

1982, Um historiador algarvio do século XVIII: obra publicada e obra inédita. 

Notas bio-bibliográficas, Faro, separata do Correio do Sul; 

1982, Algarviana: subsídios para uma bibliografia do Algarve e dos autores 

algarvios, vol. I A-B, Faro, Câmara Municipal; 

1983, Mulheres e jogos florais, Faro, ed. de autor. 
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FRAZÃO, Primo Firmino do Nascimento – nasceu a 11/10/1869, em Tavira, e 

faleceu no ano de 1935, em Coimbra. Era filho de José Frazão e de Maria do 

Nascimento Frazão, ambos naturais de Tavira. 

Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, no ano de 1899. 

Foi notário em Tavira, função que abandonou devido a perseguições políticas. 

Deslocou-se para Moçambique, onde exerceu magistratura até à sua aposentação. 

Regressou à terra natal e aí dedicou-se ainda à advocacia. 

Enquanto estudante, fez a tradução dos cinco livros de fábulas de Phedro que 

publicou, em 1892, com o título Fabulas de Phedro (v. catálogo, n.º 223.). Incluiu em 

apêndice as Fabulas novas attribuidas a Phedro extrahidas da collecção de Perotti e as 

Fabulas tiradas por Marquardo Guido d’uma collecção manuscripta de Dijão. 

 

GAGO, Adolfo C. – publicou dois livros de poesia: 

1953, Lágrimas de luz: versos, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 238.); 

1953, Sob o império da verdade: versos, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

239.); 

 

GALHARDO, Joaquim Maria – nasceu a 06/09/1896, em Tavira. Era filho de 

José dos Mártires Galhardo e de Maria Marta Galhardo, ambos naturais de Tavira. 

Fez carreira militar, chegando ao posto de capitão. Prestou serviço no 

Regimento de Infantaria n.º 4, em Tavira e em Faro, e passou vários anos em África. 

Possuidor de inspiração poética escreveu duas coplas: uma delas sozinho e outra 

em colaboração com o também tavirense A. Santos (v.): 

1922, Coplas da revista em 1 acto Jardim da Europa á beira-mar plantado – 

Receita para os “Padrões da Guerra” e Sanatório dos Sargentos tuberculosos, Tavira, 

ed. de autor (v. catálogo, n.º 231.) 

1927, Coplas do arranjo em 1 acto e 2 quadros de alguns números da 

revista na Corda Bamba de A. Santos e J. Galhardo, Tavira, ed. de autores (v. 

catálogo, n.º 232.). 

 

GOMES, Baptista – José Baptista Dias Gomes era o seu nome completo.  

Foi estudante do liceu de Faro, terminando o ensino liceal em 1905. Neste ano, 

estreou-se como poeta numa publicação colaborada por mais quatro colegas e que foi 

prefaciada por Joaquim Rodrigues Davim (v.), à altura reitor do liceu. Cantares foi o 
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nome da publicação (v. catálogo n.º 72.) e creio que a sua única incursão no mundo das 

letras. 

 

 GOMES, Elviro Rocha – nasceu a 28/10/1918, em 

Constância. É filho de Isidoro da Silva Gomes (v.) e de Georgina Rocha Gomes. Casou 

com Amy Kathleen Naylor, em Liverpool. 

Frequentou o ensino primário de Constância e concluiu-o em Macedo de 

Cavaleiros. Concluiu o ensino liceal no Porto e formou-se em Literaturas Germânicas 

na Universidade de Coimbra. 

Leccionou nos colégios de S. Pedro, de Coimbra, Camões, de Lisboa, Jaime 

Moniz, do Funchal, de Viana do Castelo, e João de Deus, de Faro, de onde se 

aposentou. 

Frequentou o curso de oficiais milicianos, em Mafra; a convite do British 

Council, Goethe Institut e Svenska Institutet, frequentou cursos de Língua e Literatura 

Inglesa, Alemã e Sueca, respectivamente. 

Desde os 14 anos que se tem dedicado à literatura, quer como poeta, quer como 

estudioso e divulgador de obras de outros escritores, nomeadamente algarvios: João de 

Deus, João Lúcio (v.), Júlio Dantas (v.), Bernardo de Passos (v.), António Aleixo (v.), 

Cândido Guerreiro (v.), Emiliano da Costa (v.), António Vicente Campinas (v.), 

António Ramos Rosa (v.), Manuel Teixeira Gomes, Assis Esperança, são apenas alguns 

exemplos. 

No Algarve, empreendeu grande actividade cultural, quer através dos jornais da 

província, como o Correio do Sul, onde participou activa e assiduamente, quer em 

outras iniciativas, tais como conferências e cursos de língua alemã, e ainda através do 

Círculo Cultural do Algarve, do qual foi director, sucedendo a Joaquim Magalhães (v.).  

Ainda jovem, foi colaborador do Século, em cujo suplemento “Pim-Pam-Pum” 

se estreou aos 14 anos, do Tic Tac, do Gaiato, da Civilização, do Notícias Ilustrado e da 
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Folha de Vila Verde; depois colaborou em vários periódicos regionais e nacionais, 

nomeadamente no Primeiro de Janeiro, Diário do Norte, Aurora de Lima, Gazeta do 

Sul, Algarve Ilustrado, Correio do Sul, O Algarve e na revista Labor. 

No entanto, é a sua produção bibliográfica a que nos pode dar a dimensão deste 

homem de letras que esteve, na maior parte da sua vida, dedicado à elevação do 

Algarve: 

1943, A Alma nos grandes romances de Hermann Stehr, Coimbra, Universidade 

de Coimbra (ensaio); 

1943, Educação e ensino nas escolas secundárias alemãs, Coimbra, 

Universidade de Coimbra (tradução); 

1955, Deixaste cair uma rosa, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 111.); 

1956, A aranha negra, tradução do romance de Jeremias Gotthelf, Loulé / Porto, 

Porto Editora (nas listas que vêm nas obras do autor surge como local de edição Loulé, 

na «Breve notícia sobre o autor», in De livro em livro: poemas de Elviro Rocha Gomes, 

aparece s.d. e editado pela Porto Editora); 

1956, Glossário sucinto para melhor compreensão do poeta Emiliano da Costa, 

Faro, ed. de autor; 

1956, Rua Longa, Faro, ed. de autor (poesia) (v. catálogo, n.º 112.); 

1957, Emiliano da Costa (o seu valor como poeta), Faro, separata do Correio do 

Sul; 

1958, Alberto Schweizer (conferência), Aveiro, Labor; 

1958, Glossário sucinto para compreender a obra de Aquilino Ribeiro, Porto, 

Porto Editora; 

1958, José, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 165.); 

1958, O poema épico em dez cantos de Emiliano da Costa, (conferência), Faro; 

1958, Um íntimo furor, tradução do inglês, de Kamala Markandaya, Lisboa, 

Europa América (tradução); 

1959, Crueldade, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 169.); 

1959, Leopoldo Salvaterra, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 170.); 

1959, Ramo de flores exóticas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 171.); 

1959, Vulpes Fabulosa (conferência), Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 178.); 

1960, O longe e o perto, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 176.); 

1960, O que eles disseram de Portugal (trad.), Faro, ed. de autor; 

1960, O Sul do meu país, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 177.); 
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1961, Astros com luz própria (ensaio), Faro, ed. de autor; 

1961, Helen Keller, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 256.); 

1962, Entre parêntesis, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 257.); 

1962, Goethe (ensaio), Faro, ed. de autor; 

1962, Libelinha (romance), Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 259.); 

1962, Apontamentos de Literatura alemã, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

265.); 

1963, A rosa na poesia, Aveiro, Labor; 

1963, Bom tom, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 260.); 

1964, Aves poéticas, Aveiro, Labor; 

1964, Desenhos de alma, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 262.); 

1964, Poetas que a guerra emudeceu (trad.), Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

263.); 

1965, Aceitar, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 264.); 

1967, Nem sempre (novelas concatenadas), Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

266.); 

1968, Sorridente, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 191.); 

1969, Com licença!, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 192.); 

1969, Dificuldade de pensar, Faro, ed. de autor; 

1970, O dia do pai, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 193.); 

1970, O homem e a língua, Aveiro, separata da revista Labor; 

1971, Nel, o perseguido, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 194.); 

1972, Dois bustos (tradução dum ensaio de Theodor Hauschild sobre dois 

bustos achados em Milreu), Faro, separata dos Anais do Município de Faro; 

1972, Impressões sobre poetas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 196.); 

1973, A Bruxa, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 273.); 

1974, O 25 de Abril, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 274.); 

1974, Como falam os Alemães, Porto, Porto Editora; 

1980, Luz e lume em Teixeira Gomes, Faro, separata do Correio do Sul; 

1981, A crítica social em Assis Esperança, Faro, separata dos Anais do 

Município de Faro; 

1981, Hitler, Faro, ed. de autor; 

1981, O riso de Fialho de Almeida, Faro, separata do Correio do Sul; 

1982, Enredando enredos, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 280.); 
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1983, Octopa, Faro, ed. do autor (v. catálogo, n.º 282.); 

1984, A Fala, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 284.); 

1985, Algumas palavras sobre certas palavras, Faro, ed. de autor; 

1986, Do ir ao doer, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 291.); 

1986, Quem te mandou?, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 292.); 

1987, Surpresa, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 294.);  

1988, Silêncio, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 298.); 

1989, Vozes, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 302.); 

1990, Eu de atalaia, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 303.); 

1991, À vista, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 304.); 

1991, Entretanto, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 305.); 

1992, A humanização da natureza em Emiliano da Costa, separata dos Anais do 

Município de Faro; 

1992, Convites, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 307.); 

1992, Realces, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 308.); 

1993, Assim, Faro, ed. do autor; 

1993, As aves do secretário, Faro, ed. de autor; 

1993, Os propósitos, Faro, ed. de autor; 

1994, A teu favor, Faro, ed. de autor; 

1994, O retrato da indiferença, Faro, ed. de autor; 

1995, Anda, dize!, Faro, ed. de autor; 

1995, Pé ante pé, Faro, ed. de autor; 

1996, Os engraçadinhos, Faro, ed. do autor; 

1996, Poemas de Elviro Rocha Gomes, Faro, Delegação Regional do Ministério 

da Cultura; 

1998, Animais que falam. E é em Verso!, Faro, ed. do autor; 

1998, Escadas, Faro, ed. do autor; 

1998, Os sacrificados, Faro, ed. do autor; 

1999, À luz da singeleza, Faro, ed. do autor; 

2000, A Garça Real, Faro, ed. do autor; 

2000, Indícios, Faro, ed. do autor; 

2000, Molduras, Faro, ed. do autor; 

2000, Tréguas, Faro, ed. do autor; 

2001, O seu céu, Faro, ed. do autor; 
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S.d., Um íntimo furor (trad.), Lisboa, Europa-América. 

 

GOMES, Isidoro da Silva – nasceu a 29/12/1889, em Constância, e faleceu a 

16/07/1979, em Vila do Conde. Era filho de Florêncio da Silva Gomes e de Joaquina da 

Conceição. Casou com Georgina da Rocha Gomes com quem teve cinco filhos: Manuel, 

Joaquina, Elviro Rocha Gomes (v.), Albertino, Vítor e Lourdes. Enviuvou em 1928, 

casando depois com Olímpia Elisa Faria Adão, tendo nascido deste casamento a filha 

Noémia. 

Profissionalmente, começou como amanuense da Câmara e, mais tarde, passou a 

exercer a profissão de tesoureiro da Fazenda Pública. Nesta função passou por S. 

Vicente, na Madeira, Macedo de Cavaleiros, Vila Verde, Ponte de Lima e Vila do 

Conde, onde se aposentou. 

Os textos que ia escrevendo, guardava-os sem intenções de os publicar. Foi o 

filho, Elviro Rocha Gomes, quem tomou a iniciativa, reunindo-os e editando-os: 

1972, Ímpetos naturais (algures no Ribatejo há meio século), Faro, Elviro 

Rocha Gomes (v. catálogo, n.º 195.). 

  

GOMES, Maria de Deus Seruca Kruss – nasceu a 07/03/1925, em Quarteira. 

Era filha de Graciliano Martins Seruca e de Emília de Sousa Seruca, ambos naturais de 

Loulé. 

Foi empregada comercial em Faro, deslocando-se mais tarde para Lisboa, onde 

casou com Alberto Luís de Matos Pinto Kruss Gomes. 

O falecimento do marido, em 1977, despontou na autora a sensibilidade poética, 

que começou a colaborar na imprensa regional, nomeadamente no Correio do Sul, com 

as suas produções. Em 1979, estreou-se com o livro Poemas: grito d’uma alma (v. 

catálogo, n.º 201.), que reúne os poemas produzidos nos anos de 77 e 78. Participou 

também em jogos florais promovidos em Faro e em Silves. 
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 GOMES, Neto – Manuel Joaquim Neto Gomes é o seu 

nome completo. Nasceu a 27/10/1944, em Vila Real de Santo António.  

É jornalista, escritor e biógrafo. Foi redactor do Mundo desportivo, de A Capital, 

de A Gazeta dos Desportos e de O Jogo; foi delegado e correspondente do Record, de A 

Bola, do Diário Popular, de O Tempo, de O Globo, do Diário de Notícias e do Jornal 

de Notícias; foi jornalista e cronista da RDP – Algarve, durante mais de 25 anos; foi 

director e chefe de redacção da Voz de Loulé; foi chefe de redacção do Alfagar e do 

Algarve em Foco; foi responsável pelos gabinetes de imprensa do campeonato do 

mundo de futebol sub-20 (COL-Algarve / Comité organizador), do campeonato da 

Europa de atletismo, do campeonato do mundo de hóquei em patins feminino, das 

várias edições do “Cross das Amendoeiras em Flor”, do Hotel Montechoro, das Câmara 

Municipais de Loulé, Lagoa e de Vila Real de Santo António e da federação de 

caçadores do Algarve; foi speaker de doze voltas a Portugal, de cinco voltas ao Algarve, 

de todas as edições da meia maratona de Lisboa e da meia maratona de Portugal, de 

várias edições das 9 milhas do Guadiana e do prémio dos reis em atletismo; foi 

apresentador oficial das cerimónias do 25 de Abril, em 2006, no Algarve; foi fundador e 

presidente do GEA (Grupo de Estudos Algarvios); foi fundador e presidente da AJAID 

– Associação dos Jornalistas Desportivos do Algarve; foi membro de honra da 

Associação dos Jornalistas Desportivos Fez; fez parte dos órgãos sociais do CNID – 

Clube Nacional da Imprensa Desportiva. Actualmente, é jornalista e responsável pela 

área de marketing e promoção do Jornal do Algarve, director adjunto e editor da revista 

LDC (Louletano Desportos Clube) e responsável pela imprensa da federação de 

caçadores do Algarve. 

Foi distinguido com a medalha de mérito da cidade, de Vila Real de Santo 

António; foi homenageado, em 2002, pelo Governo Civil e louvado, em 2004. 

Publicou:  

[1974], Poemas: escutem, Vila Real de Santo António, ed. de autor (v. catálogo, 

n.º 275.); 
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1992, Bancadas vazias: memórias de um tempo de rádio (RDP – Rádio 

Algarve), Loulé, ed. de autor; 

2005, Pelo Mar Adentro Alimentando o Fumo das Fábricas, Loulé, ed. de autor; 

2006, Fiz aquilo que pude para a alegria dos Louletanos, Loulé, Câmara 

Municipal; 

2007, Manuel Caldeira, Vila Real de Santo António, Câmara Municipal; 

Tem em preparação Anotações da vida, Palavras com sabedoria: testemunhos 

de oralidade sobre a vida de Zé Aranha e 75 anos do ciclismo louletano. 

 

 GOMES, Padre José – José Gomes da Encarnação era o seu 

nome completo. Nasceu a 19/03/1911, em Monchique, e faleceu a 20/09/1959, em Faro, 

vítima de um acidente de viação. Era filho de Manuel da Encarnação Gomes e de Maria 

Rosalina Coutinho Gomes, ambos naturais de Monchique. 

Frequentou o Seminário de São José, em Faro, e ordenou-se Padre a 21/07/1933. 

Foi Pároco das freguesias de Vila do Bispo, Raposeira e Sagres, entre 23/12/1938 e 

27/02/1939, e a partir daí da de S. Pedro, de Faro, que acumulou com a de São Marcos 

da Serra.  

Em 1931, foi nomeado administrador do jornal Folha do Domingo e da 

Tipografia União (v.), para a qual conseguiu consideráveis melhoramentos. 

Em 1948, deu à estampa uma peça teatral da sua autoria, destinada às crianças 

de catequeses: 

1948, Como é bela a nossa vida, quando a sabemos viver!..., Faro, ed. de autor 

(v. catálogo, n.º 155.). 

 

GONÇALVES, António da Silva – publicou: 

1958, O Carnaval de El-Rei Ché-Ché (farpas moçambicanas), Faro, ed. de autor 

(v. catálogo, n.º 166.). 
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 GUERREIRO, Cândido – Francisco Xavier Cândido 

Guerreiro era o seu nome completo. Nasceu a 03/12/1871, em Alte, Loulé, e faleceu a 

11/04/1953, em Lisboa. Era filho de José Cândido Guerreiro da Franca e de Carlota 

Augusta Landeiro da Franca. 

Frequentou o Seminário de Faro, mas abandonou-o, iniciando cedo a vida 

profissional. Concluiu o ensino liceal enquanto trabalhava e foi por incentivo de 

amigos, nomeadamente do poeta João Lúcio (v.), que se decidiu a ingressar no curso de 

Direito na Universidade de Coimbra, o qual concluiu cinco anos depois, em 1907. 

Profissionalmente, foi escrivão do juiz de paz em Estói, fiscal de impostos, 

encarregado da cobrança do Real de Água, encarregado do Posto Meteorológico de Faro 

e perfeito da Casa Pia de Beja. Depois de concluído o seu curso, regressou ao Algarve e 

foi colocado como notário em Loulé, cargo que exerceu durante 15 anos. Em 1921, foi 

convidado pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, o seu amigo Veiga Simões, 

para adido da Legação portuguesa em Haia, mas declinou o convite. Em 1923, foi para 

Faro ocupar a vaga de notário da Comarca, que abriu devido ao falecimento do também 

poeta Joaquim Rodrigues Davim (v.). 

Foi presidente da Câmara Municipal de Loulé entre 1912 e 1918. 

Em Faro, Cândido Guerreiro participava e animava os serões culturais da cidade 

e era capaz, simultaneamente, de se juntar aos jovens estudantes do liceu parecendo 

mesmo um deles, como testemunha Luciano de Sousa: 

“E por aí, literalmente amalgamado num deste 

magotes de capas negras e participando com invejável ênfase 

na típica algaravia da tradicional artéria farense (onde eu o vi 

pela primeira vez), surgia de repente Cândido Guerreiro, cuja 

presença era sempre motivo de renovada algazarra… Formado 

em Direito em Coimbra, exercia funções de notário em Faro, 

mas evadia-se amiúde do cartório e vinha misturar-se com a 
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malta no centro de calçada, dando de vaia aos amigos de 

passagem, rua abaixo, de braço dado com alguns futuros 

doutores já em preparatórios no Liceu, ou em rija sabatina 

com qualquer deles ao ar livre… 

O vozeirão claro e as fortes gargalhadas do viril 

bardo (…) eram perfeitamente audíveis em quase toda a 

extensão dos vetustos quarteirões da zona comercial. Mais 

tarde – já acostumado a estas explosões de contagiosa alegria 

pagã do descontraído vate louletano – cheguei a perguntar-me 

se ele poderia ser um bom tabelião sendo tão grande poeta por 

parecer-me (vendo-o tão contente e despreocupado) que ligava 

pouco ao tabelionato e que talvez gostasse mais de usar o 

papel almaço para versejar que para escrituras públicas… (…) 

Tuteava todos os moços que se punham à fala com 

ele e desejava que o tratassem como um estudante mais. E se 

algum sextanista lhe colocava a capa sobre os ombros (preito 

de homenagem) logo o grande poeta algarbiense a cruzava 

sobre o peito atirando uma ponta para as costas e, com dois 

colegas seguros pelo cotovelo, encabeçava de novo a 

regozijante passeata do rancho de capas negras mais numeroso 

que o rodeara à chegada.”28 

A obra do poeta está traduzida para francês, italiano e alemão. Contam-se os 

seguintes títulos: 

1895, Rosas desfolhadas, Alte, ed. de autor (v. catálogo, n.º 225.); 

1897, Pétalas, Loulé, ed. de autor (v. catálogo, n.º 328.); 

1900, Ave Maria, Évora, Empresa Tipográfica Eborense; 

1904, Sonetos de Cândido Guerreiro, Coimbra, Amadeu Barreto Editor; 

1907, Eros!, Coimbra, F. França Amado Editor; 

1929, Promontório sacro, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade; 

1931, Em forli, Vila Nova de Famalicão, s.n.; 

1934, Milagre, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 30.); 

1934, Rainha Santa, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 31.); 

1942, Adeus…, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 33.); 

1943, Auto das rosas de Santa Maria, Lisboa, Bertrand; 

                                                 
28 SOUSA, Luciano de, “Cartas de Buenos Aires: XI – Uma idade de sonhos dourados”, A Voz de Olhão, 

n.º 414, 15/01/1990, p. 2. 
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1943, Às tuas mãos misericordiosas: homo-dionisíacas, Lisboa, Portugália 

Editora; 

1945, Sulamitis, Lisboa, s.n.; 

1947, Casa do poeta, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 86.); 

1949, Avante e Santiago, Faro, Correio do Sul (v. catálogo, n.º 156.); 

1950, Uma promessa, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 157.). 

Postumamente, foi editado, em 1972, pela Secretaria de Estado da Informação e 

Turismo, Sonetos e Outros Poemas. 

 

GUIMARÃES, José Francisco – nasceu a 22/09/1830, em Vila Real de Santo 

António, e aí faleceu, a 19/06/1901. Era filho de João António Guimarães e de 

Gertrudes das Dores Rodrigues Guimarães, ambos naturais de Vila Real de Santo 

António. 

Formou-se em Direito, na Universidade de Coimbra, e exerceu advocacia em 

Faro, onde também foi professor do liceu e do Seminário; foi organizador e director da 

Escola Normal; foi presidente da Câmara Municipal (1870-71 e 1876-77) e foi 

presidente da Junta Geral do Distrito. 

Dedicou-se ao cultivo das letras e da música, colaborando em vários jornais 

algarvios da altura e musicando algumas peças que foram representadas no Teatro 

Lethes. 

Publicou:  

1880, A Camões: poesia de J. F. Guimarães, recitada no theatro Lethes, na 

noite de 1º de Junho de 1880, por occasião do tricentenário de Camões, Faro, ed. de 

autor (v. catálogo, n.º 121.). 

1882, Poesia recitada em 1 de Janeiro de 1882 na ocasião da inauguração do 

busto do Dr. Constantino Cumano mandado erigir por José Maria de Assis, Faro, ed. 

de autor (v. catálogo, n.º 66.). 

1883, Breve noticia dos festejos em Villa Real de Santo António por occasião do 

centenário do Marquez de Pombal por J. F. G., Faro, ed. de autor. 

 

HONORATO, Ilídia – era natural de Faro. 

Publicou: 

1968, Políptico do amor, Faro, colecção “A Palavra”, n.º 7 (v. catálogo, n.º 60.). 
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 HORTA, Luís M. – Luís Maria de Melo e Horta é o seu 

nome completo. Nasceu no ano de 1938, em Tavira. 

Fez carreira administrativa no Ministério da Agricultura, chegando a director de 

serviços, categoria na qual se aposentou. 

Paralelamente, dedicou-se ao jornalismo, colaborando quer na imprensa regional 

quer na nacional como correspondente. Da colaboração no Jornal do Algarve, de Vila 

Real de Santo António, resultou a publicação do livro Espaço de Tavira (v. catálogo, n.º 

268.), uma antologia das crónicas publicadas semanalmente em parceria com Ofir 

Renato das Chagas (v.), Sebastião Leiria (v.) e Rogério Silva (v.). Em Tavira, fundou, 

com Ofir Renato das Chagas, o jornal O Tavira, do qual assumiu a função de sub-

director, assim como do jornal Lestalgarve e fundou e dirigiu o Jornal do Sotavento. 

 

 HORTA, Maria Teresa – Maria Teresa de Mascarenhas 

Horta é o seu nome completo. Nasceu a 20/05/1937, em Lisboa.  

Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Tem-se distinguido como poeta, ficcionista, jornalista e pela sua acção na defesa 

do feminismo. 

A sua primeira publicação, em 1960, fez-se em Faro: Espelho Inicial (v. 

catálogo, n.º 42.). Mas é a partir do ano seguinte que o seu nome começa a ser 

conhecido, devido à sua participação no volume Poesia 61 (v. catálogo, n.º 44., 45., 47., 

48. e 49.), que haveria de mudar o panorama das letras portuguesas. Com ela 

colaboraram Casimiro de Brito (v.), Gastão Cruz (v.) Fiama Hasse Pais Brandão (v.) e 

Luiza Neto Jorge (v.). 
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Como jornalista, dividiu a sua actividade pela Capital, coordenando o 

suplemento “Literatura & Arte”, pela revista Mulheres como chefe de redacção (1977 – 

1989) e pelo Diário de Notícias. De resto, tem colaboração esparsa n’ O Século, Diário 

de Lisboa, República, Diário Popular, Expresso, Jornal de Letras, O Diário, e nas 

revistas Seara Nova, Cadernos do Meio-Dia (v. catálogo, n.º 36.), Vértice, Flama, Eva, 

Hidra I, Colóquio-Letras, Hífen, Ler e Mealibra. 

Foi directora do ABC Cine-Clube de Lisboa e é co-autora da curta-metragem 

Verão Coincidente. 

Está representada em várias antologias de poesia e a sua obra está traduzida em 

várias línguas. 

Publicou: 

1960, Espelho inicial, Colecção Silex, n.º 2, Faro, ed. de autora (v. catálogo, n.º 

42.); 

1961, Tatuagem, in Poesia 61, Faro, ed. de autores (v. catálogo, n.º 48.); 

1961, Cidadelas Submersas, Covilhã, Livraria Nacional; 

1962, “O Delator”, in Novíssimo Teatro Português; 

1962, Verão Coincidente, Lisboa, Guimarães Editores; 

1963, Amor Habitado, Lisboa, Guimarães Editores; 

1964, Candelabro, Lisboa, Guimarães Editores; 

1966, Jardim de Inverno, Lisboa, Guimarães Editores; 

1967, Cronista não é recado, Lisboa, Guimarães Editores; 

1970, Ambas as mãos sobre o corpo, Lisboa, Publicações Europa-América; 

1971, Cancioneiro da Esperança (co-org.), Lisboa, Seara Nova; 

1971, Minha senhora de mim, Lisboa, Dom Quixote; 

1972, Novas Cartas Portuguesas (co-aut.), Lisboa, Estúdios Cor; 

1974, Ana, Lisboa, Futura; 

1974, Ema; 

1976, Educação sentimental, Lisboa, A Comuna; 

1977, Mulheres de Abril, Lisboa, Caminho; 

1983, Poesia completa (1960-1966), s.l., Litexa; 

1983, Os anjos; 

1984, O Transfert; 

1985, Cristina, Lisboa, Robim; 

1986, Minha mãe, meu amor, Lisboa, Rolim; 
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1987, Rosa sangrenta; 

1994, Antologia poética, Lisboa, Círculo de Leitores; 

1994, A paixão segundo Constança H., Venda Nova, Bertrand; 

1997, Destino, Lisboa, Quetzal; 

1999, A mãe na Literatura Portuguesa, Lisboa, Círculo de Leitores; 

1999, Só de amor, Lisboa, Quetzal; 

2003, Antologia pessoal: 100 poemas, Lisboa, Gótica; 

2006, Cem poemas + 22 inéditos, Rio de Janeiro, 7 Letras; 

2006, Inquietude, Vila Nova de Famalicão, Quasi. 

 

IMAR, Manuela – dedica-se à pintura.  

Publicou: 

1962, Intervalo, Faro, ed. de autora (v. catálogo, n.º 52.);  

1969, A favor de Teilhard ou contra? (trad.), Lisboa, Ed. Paulistas. 

 

 JORGE, Luiza Neto – nasceu a 10/05/1939, em Lisboa, 

e aí faleceu, a 23/02/1989. Era filha de Ricardo Jorge Rodrigues, advogado, e de 

Adriana Neto. 

Frequentou a escola primária nos Anjos, o liceu Dona Filipa de Lencastre, o 

liceu D. João de Castro e o Externato Feminino Francês, onde concluiu o ensino liceal. 

Entre 1957 e 1961, frequentou o curso de Filologia Românica, na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, que não concluiu por, em 1961, se deslocar para 

Faro, onde leccionou no respectivo liceu. Nesta altura, aproximou-se de Casimiro de 

Brito (v.) e de António Ramos Rosa (v.). É a cidade de Faro que assiste à sua estreia 

literária com a publicação de Noite Vertebrada (v. catálogo, n.º 43.) e logo depois, ao 

eclodir do movimento Poesia 61, de que Luiza Neto Jorge fez parte com Casimiro de 

Brito (v.), Gastão Cruz (v.), Fiama Hasse Pais Brandão (v.) e Maria Teresa Horta (v.). 

http://www.relampago.pt/luizanetojorge/lnj-fotografias-3.htm
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Em 1962, partiu para Paris, onde viveu até 1970. No regresso, passou a dedicar-

se a trabalhos de tradução de poesia, ficção e teatro, para casas editoras e para 

companhias de teatro. Foi tradutora e autora de textos para cinema e ainda adaptadora 

para teatro.  

A tradução de Morte a crédito, de Céline, foi distinguida com o prémio de 

tradução do PEN Clube Português. 

Colaborou com a revista Colóquio-Letras e Pravda. A sua obra está 

representada na maioria das antologias de poesia portuguesa contemporânea e traduzida 

para várias línguas. 

Publicou: 

1960, A noite vertebrada, colecção A Palavra, Faro, ed. de autora (v. catálogo, 

n.º 43.); 

1961, Quarta dimensão, in Poesia 61, Faro, ed. de autores (v. catálogo, n.º 49.); 

1964, Terra Imóvel, Lisboa, Portugália Editora; 

1966, O Seu a seu tempo, Lisboa, Ulisseia; 

1969, Dezanove recantos, Lisboa, Iniciativas Editoriais; 

1972, O ciclópico acto, Lisboa, Livraria-galeia 111; 

1973, Os sítios sitiados, Lisboa, Plátano Editora. Inclui todos os livros 

anteriores, revistos, e ainda inéditos; 

1984, 11 Poemas (Silves, 1983), il. de Jorge Martins, Lisboa; 

1989, A Lume, Lisboa, Assírio & Alvim; 

1993, Poesia, Lisboa, Assírio & Alvim. Organização de Fernando Cabral 

Martins. 

 

 LEIRIA, Sebastião Baptista – nasceu a 20/01/1918, em 

Tavira, e aí faleceu a 22/11/1972. 
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Profissionalmente, foi escrivão de direito no Tribunal Judicial de Tavira. 

Contudo, foi à vida cultural da terra que o viu nascer que se dedicou inteiramente, como 

escritor, músico, pintor e jornalista.  

Como poeta e prosador, deixou obra esparsa em vários jornais da época, 

escreveu e produziu várias obras teatrais e dedicou-se também à prática do género 

cronístico, onde revelava sentido crítico e humor. 

Como músico, foi pianista, compositor e maestro; dirigiu, a partir de 1958, a 

Banda de Tavira e regeu a Orquestra Típica de Faro; foi maestro do Orfeão da 

Sociedade Orfeónica de Amadores de Música e Teatro; foi professor de música de piano 

e de canto coral na Escola Técnica e na Escola de Pesca de Tavira. 

Como pintor, revelou-se nos cenários para espectáculos teatrais que desenhava e 

pintava. 

Como jornalista, colaborou assiduamente em jornais como Os Ridículos, O 

Primeiro de Janeiro, Povo Algarvio, Folha de Domingo e no Jornal do Algarve. 

Impulsionou a criação do jornal O Tavira, que não chegou a ver publicado por ter 

falecido entretanto. Da sua colaboração no Jornal do Algarve num espaço dividido com 

mais três amigos, Luís M. Horta (v.), Ofir Renato das Chagas (v.) e Rogério Silva (v.), 

resultou o livro de crónicas Espaço de Tavira (v. catálogo, n.º 268.). 

Grande parte da sua obra não foi publicada em vida. Tem sido a filha, Maria 

Helena Leiria, com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, quem tem reunido e 

publicado os seus textos. 

Escreveu: 

Cantigas de bem querer e outros versos; 

Quando o Algarve canta e ri (teatro); 

Tavira brinca Tavira (teatro); 

Ferro ao fundo (teatro); 

Alforrecas ao luar (teatro); 

Aguenta no balanço (teatro); 

O bacalhau está podre (teatro); 

Não há paz entre as alfarrobeiras (teatro); 

Grifo (jornal). 

Postumamente, foram editados: 

1991, Cantigas de bem querer e outros versos, Tavira, Câmara Municipal de 

Tavira; 
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2000, Quando o Algarve Canta e Ri, Tavira, Câmara Municipal de Tavira; 

2002, Colheita, Tavira, Câmara Municipal de Tavira. 

 

 LENCASTRE, Hernâni de – nasceu no ano de 1911, em 

Monte Agraço. 

No Algarve, foi juiz das comarcas de Tavira (1949–1955) e de Faro (1955–

1966), sendo promovido a juiz-desembargador e colocado no Tribunal da Relação de 

Lisboa, em 1966. 

Participou activamente na vida cultural e literária das cidades de Tavira e de 

Faro, para elas contribuindo com os seus livros de poesia. Dotado de um enorme 

altruísmo, Hernâni de Lencastre ofereceu à Misericórdia de Tavira o produto das 

edições impressas nesta cidade. 

Publicou: 

1948, Nenúfares fora de água: poemas, Ponta Delgada, ed. de autor; 

1952, Jardins suspensos: poemas, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 236.); 

1953, Espumas irisadas: poesias, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 240.); 

1954, Poemas da fonte d’ Eros: líricas, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

243.); 

1956, Ananto: poemas de andejo & do efémero trânsito, Faro, ed. de autor (v. 

catálogo, n.º 113.); 

1956, COSTA, Emiliano da, Poesias Escolhidas, prefácio de Hernâni de 

Lencastre, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 246.); 

1958, Cadernos do meio-dia: antologia de poesia, crítica e ensaio (coord.), Faro 

(v. catálogo, n.º 36.) 

1989, O canto emergente: poesias, Lisboa, ed. de autor; 

1989, A lâmpada velada: o 7.º canto, Lisboa, ed. de autor; 

1990, A dimensão perdida: poemário, Lisboa, ed. de autor; 

1991, Maresias: poemas estivais, Lisboa, ed. de autor; 
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1991, Reassumida memória: sonetos, Lisboa, ed. de autor. 

 

LEOTE, F. C. de Melo – Francisco Correia de Melo Leote era o seu nome 

completo. Nasceu a 15/06/1851, em Albufeira, e aí faleceu a 31/08/1924. Era filho de 

Diogo Maria de Melo Leote e de Maria Emília Faria de Melo Leote e irmão de Diogo 

Maria Tavares de Melo Leote, Ministro da Justiça no primeiro governo constitucional 

da República. 

Era proprietário rural e foi secretário da Câmara Municipal de Albufeira. 

Era com facilidade que versejava, tendo publicado em 1918 o folheto A 

revolução de cinco de Dezembro (v. catálogo, n.º 23.), constituído por 11 sonetos 

satíricos. 

 

 LOPES, Francisco Fernandes – nasceu a 27/10/1884, em 

Olhão, e faleceu a 06/06/1969, em Lisboa, embora o seu funeral se tenha realizado na 

sua terra natal, onde ficou em jazigo de família. Era filho de outro do mesmo nome e de 

Ana do Rosário Gaspar Lopes. Em 1915, casou com Raquel Pousão do Ó Ramos Lopes, 

sobrinha do pintor Henrique Pousão, irmã de Raul Pousão Ramos (v.) e prima-irmã do 

poeta João Lúcio (v.). 

Frequentou o liceu de Faro até ao quinto ano, deslocando-se, em 1901, para 

Lisboa, para aí continuar os estudos. Passou pelos liceus do Carmo e da Regaleira, onde 

concluiu o Curso Complementar, sendo o aluno mais classificado nas disciplinas de 

Português, História, Filosofia e Matemática. Aqui fez amizades com rapazes que viriam 

a marcar a vida portuguesa, tal como ele próprio: Francisco Pulido Valente, seu colega 

de carteira, Amílcar Ramada Curto, Luís da Câmara Reys. A 27/10/1911, formou-se em 

Medicina, na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, com nota final de 18 valores, o que 

lhe valeu, assim como ao colega Francisco Pulido Valente, um convite para as funções 

de Assistente na faculdade, que o autor declinou; em 1916, doutorou-se com a tese 

Drogas e Farmacopeia, à qual foi atribuída a nota de 19 valores e um novo convite para 
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Assistente que de novo recusou. Em 1919, Leonardo Coimbra convidou-o para 

Assistente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Francisco Fernandes 

Lopes tornou a recusar, preferindo sempre a sua terra natal, para onde regressou após a 

licenciatura e onde exerceu, durante toda a vida, clínica. 

Para além do seu consultório, Francisco Fernandes Lopes foi médico municipal, 

Sub-Delegado de Saúde, Director Clínico do Hospital de Nossa Senhora da Conceição, 

médico das Caixas de Previdência, representante das Ordens dos Médico, Advogados e 

Engenheiros no Conselho Municipal, Juiz do Tribunal da Tutoria da Infância, professor 

de Francês, História e Ciências Naturais nos Colégios Restauração e Dr. João Lúcio, 

professor provisório do Liceu Nacional João de Deus, de Faro, professor efectivo e 

director da Escola Primária Superior, de Faro, e professor da Universidade Popular do 

Algarve. 

Ainda estudante do ensino primário, em Olhão, Francisco Fernandes Lopes 

começou a estudar Música com o médico Bernardino Adolfo da Silva, executante, 

compositor e regente dos grupos de amadores olhanenses que realizavam concertos de 

música clássica nas sociedades recreativas da vila. Nasceu assim o gosto do autor por 

esta arte, que não abandonou, tendo contribuído consideravelmente para o seu 

enriquecimento e divulgação. A bibliografia produzida pelo autor nesta área é bastante 

extensa. Foi compositor de mérito, investigador e crítico musical reconhecido nacional e 

internacionalmente, sobretudo pelo seu estudo As Cantigas de Santa Maria e o 

problema da sua decifração, que desenvolveu na Biblioteca Nacional de Madrid e na do 

Escorial, ao abrigo de uma bolsa facultada pela Junta de Educação Nacional. Este 

trabalho foi apresentado a 06/10/1944 ao Congresso Luso-Espanhol para o Progresso 

das Ciências, em Córdova. 

No papel de divulgador, há a referir os Serões Musicais que organizou e em que 

participou como conferencista no Grémio Olhanense, entre 1924 e 1928. Estes serões 

foram organizados em séries: A vida e obra dos grandes músicos, A música antes de 

Bach; A música no tempo de Bach e conferências de índole comemorativa. Estas 

conferências-concerto ganharam tal reputação que atraíram a Olhão figuras gradas do 

panorama musical português: Luís de Freitas Branco, Ruy Coelho, Pedro de Freitas 

Branco, Pedro Blanc, Francine Benoit e Ema Romero dos Santos Fonseca da Câmara 

Reys que o convidou imediatamente para proferir algumas conferências na capital.  

Mas nem só à Medicina e à Música se dedicou Francisco Fernandes Lopes. Foi 

um verdadeiro investigador, aplicando-se ao estudo da época dos Descobrimentos, 
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contribuindo com vários estudos, tendo, alguns deles, sido galardoados. Também aqui 

teve a preocupação de divulgar as conclusões a que chegava e publicava-as nos jornais 

regionais. 

Com verdadeiro espírito enciclopédico, Francisco Fernandes Lopes era capaz de 

explorar quase todos os assuntos com profundidade: Religião, Filosofia, Literatura, 

Arquitectura, Pintura. Participou em numerosos congressos internacionais e colaborou 

em várias obras colectivas, como a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, o 

Dicionário da História de Portugal, ou a História da Expansão Portuguesa no Mundo. 

Em Faro, dirigiu a revista Afinidades: revista de cultura luso-francesa (v. 

catálogo, n.º 148.), propriedade do Instituto Francês em Portugal, editada por João 

Romualdo Mascarenhas e redigida por Lionel Roulet (v.). Quando saiu o primeiro 

número desta revista, o Correio do Sul saudou a publicação e declarou sobre o seu 

director: “O Dr. Francisco Fernandes Lopes, que dirige a revista, é um notável exemplo 

deste homens, cuja cultura é tão vasta que abrange as riquezas espirituais de duas 

nações.” 

Dinamizou intensamente a vida cultural de Olhão, participando em praticamente 

todas as iniciativas e actividades que aí se realizavam. Foi membro fundador da Editora 

Olhanense (v. Tipografia da Editora Olhanense), cujo grande objectivo era a publicação 

de um jornal que não só reflectisse a vida olhanense mas também a incitasse, sobretudo 

a vida artística e cultural.  

Na sua teia de amizades, contavam-se Leonardo Coimbra, Afonso Lopes Vieira, 

António Correia de Oliveira, Raul Brandão, Aquilino Ribeiro, Augusto Casimiro, Raul 

Proença e António Sérgio, todos pertencentes ao grupo da Renascença Portuguesa, da 

qual Francisco Fernandes Lopes fez parte. A sua intensa actividade trouxe-lhe outras 

relações. Na sua casa recebeu o Marechal Mannerheim, Presidente da República da 

Finlândia; a Princesa de Lichtenstein; o Barão Boris von Skossyreff; os escritores 

Georges Duhamel, Jean-Louis Vaudoyer, Émile Henriot e a sua esposa, Simone de 

Beauvoir, Daniel Rops, o arabista Lévy-Provençal; os pintores Mário Eloy, Eduardo 

Viana e Fausto Sampaio; o professor e crítico musical austríaco Paul Stefan e a sua 

esposa; e correspondeu-se com Fernando Pessoa. O autor modernista tinha o projecto de 

publicar uma revista destinada exclusivamente ao estrangeiro, uma “cousa que quebre a 
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tradição do servilismo que pesa sobre as atitudes portuguesas”29 e, para isso, pretendia 

que Francisco Fernandes Lopes desse o seu contributo. 

Esta revista não chegou a ver a luz do dia, mas não faltaram a Francisco 

Fernandes Lopes oportunidades para cumprir o objectivo daquela publicação, pois em 

todos os seus trabalhos se prova a superioridade e originalidade intelectuais que 

ecoaram no país e na Europa, produzidos a partir da pequena Olhão. 

Sobre a sua personalidade, o maestro Ivo Cruz (v.) afirma no seu livro Gotas de 

Tinta (v. catálogo, n.º 216): “Fernandes Lopes – uma enciclopédia de vinte suculentos 

volumes. I e II – os mais belos, os mais profundos e elegantes – música.” 

Tendo em conta a extensíssima bibliografia de Francisco Fernandes Lopes nas 

áreas atrás mencionadas, termino esta nota remetendo o leitor interessado na vida e obra 

do autor para o estudo realizado por Antero Nobre, intitulado O Doutor Fernandes 

Lopes: Apontamento Bio-Bibliográfico30, que a elenca e onde desenvolve outros 

aspectos da sua vida. Outros trabalhos de relevo sobre este ilustre Olhanense são: 

MATOS, Manuel Cadafaz de, Francisco Fernandes Lopes (1884-1969), um historiador 

na sua diversidade: elementos para uma biografia com uma antologia de textos do 

autor, Faro, Delegação Regional da Cultura do Algarve e Secretaria de Estado da 

Cultura, 1994 e IRIA, Alberto (cartas coligidas e comentadas por), Centenário de 

Francisco Fernandes Lopes, Faro, Universidade do Algarve e Câmara Municipal de 

Olhão, 1986. 

 

LOPES, Morais – José Morais Lopes é o seu nome completo. 

Nasceu no ano de 1924, em Lisboa. Com dois meses de idade veio para Olhão, 

onde cresceu. 

Tem participado em vários certames literários, nomeadamente, em Portugal, em 

Goa, na Itália e no Brasil, arrecadando perto de 950 distinções. 

É membro honoris causa dos cenáculos Giacomo Leopardi, Cesar Pavese e 

Gabril d’Annunzio. 

É académico correspondente da Academia Itaocarense de Letras, de Itaocara, no 

Rio de Janeiro. 

                                                 
29 In MATOS, Manuel Cadafaz de, Francisco Fernandes Lopes (1884-1969), um historiador na sua 

diversidade: elementos para uma biografia com uma antologia de textos do autor, Faro, Delegação 

Regional da Cultura do Algarve / Secretaria de Estado da Cultura, 1994, p. 14. 
30 NOBRE, Antero, O Doutor Fernandes Lopes: Apontamento Bio-Bibliográfico, Olhão, separata de A 

Voz de Olhão, 1984. 
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Foi sócio fundador da Sociedade de Língua Portuguesa. 

Foi o compositor das letras dos hinos da Academia Naval e do Sporting Club 

Olhanense. 

Entre 25/06 e 02/07/1963, participou na IV Mostra Internacional de Poesia 

Ilustrada, no Montijo e de 20 a 28/04/1991, participou na II Exposição de Poesia 

Amadora, na Quinta de S. Pedro, em Lagoa (Algarve). 

Colabora assiduamente na imprensa periódica regional algarvia e os seus 

poemas estão incluídos em várias colectâneas de poesia, nomeadamente, na Le Langhe, 

editada em Roma, no ano de 1965. 

Publicou: 

1958, Caminhada: poesia, Montijo, ed. de autor; 

1963, Poesia = Cor + Movimento: Sonetos, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

182.). 

1995, Algarve e as Moiras Encantadas, Viseu (l.i.), ed. de autor; 

2002, O soneto invertido: sonetos, Faro, AJEA; 

2004, Labirinto: sonetos e outros poemas, Loulé (l.i.), ed. de autor; 

2006, Os meus sonetos premiados e esquecidos, s.l., ed. de autor. 

 

 

 LÚCIO, João – João Lúcio Pousão Pereira era o seu 

nome completo. Nasceu a 04/07/1880, em Olhão, e aí faleceu a 27/10/1918. Era filho de 

João Lúcio Pereira (m. 19/01/1905) e de Maria Helena de Araújo Pousão (n. 11/04/1857 

– m. Set./1915), irmã do pintor Henrique Pousão.  

Frequentou o liceu de Faro, ingressando posteriormente no curso de Direito, na 

Universidade de Coimbra, que concluiu em 1902. 

Profissionalmente, instalou banca de advogado na sua terra natal e rapidamente 

o seu talento de brilhante orador forense e jurisconsulto correu o Algarve e até mesmo o 
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país. De vários pontos vinham pessoas, inclusivamente colegas advogados, para ouvir 

as suas orações. 

João Lúcio nasceu e cresceu entre intelectuais e artistas. O pai foi um dos 

responsáveis pela elevação de Olhão a Comarca de 3.ª classe, circunstância que trouxe 

para Olhão a família de Francisco Augusto Nunes Pousão, 1.º juiz de Direito desta vila, 

cuja filha, Maria Helena de Araújo Pousão (n. 11/04/1857 e m. Set./1915), viria a casar 

com João Lúcio Pereira. João Lúcio era, portanto, neto do magistrado, músico, poeta e 

orador notável, Francisco Pousão; filho de um verdadeiro autodidacta que, segundo 

Antero Nobre “possuía a maior e mais completa biblioteca literária, filosófica e política 

que em qualquer tempo existiu na sua terra natal”31; e sobrinho do pintor Henrique 

Pousão. Já que falo na sua teia de relações familiares, convém acrescentar que foi seu 

genro José Dias Sancho (v.). 

João Lúcio Pousão Pereira começou, desde muito cedo, a revelar uma 

sensibilidade e inteligência fora do comum para a sua precoce idade. Em 1892, com 12 

anos, publicou pela primeira vez os seus versos no jornal da terra, O Olhanense. Em 

Faro, onde concluiu os estudos liceais, fundou e dirigiu o Eco da Academia. Já a 

frequentar a faculdade de Direito, fundou com António Crisóstomo dos Santos (v.), José 

Francisco Teixeira de Azevedo (v.) e José Ribeiro Castanho (v.) o jornal O Reyno do 

Algarve (v. catálogo, n.º 228.), de claras preocupações literárias. De 1903 a 1905, foi 

ainda director literário do semanário O Sul, que se publicou em Faro, para o qual 

adquiriu em parceria com João Franco Pereira de Matos tipografia própria (v.). 

Em 1906, conhecido já o poeta e o jurista, João Lúcio, inicia a sua vida política. 

Foi eleito deputado como candidato franquista e após a instauração da República foi 

eleito deputado como candidato da minoria monárquica. Em Olhão, foi eleito, por 

monárquicos e republicanos, Presidente da Câmara Municipal, chegando mesmo a 

contribuir com a sua fortuna pessoal para a obra que edificou durante o exercício destas 

funções. Foi também presidente da Comissão Protectora do Hospital de Nossa Senhora 

da Conceição, da Comissão Directora do Corpo de Bombeiros Voluntários e da 

Sociedade Recreativa Olhanense, instituição que o pai ajudou a fundar, em 1858, 

juntamente com Júlio César Dantas, funcionário da Alfândega e avô do escritor Júlio 

Dantas. 

                                                 
31 NOBRE, Antero, O poeta João Lúcio: apontamento biográfico, Olhão, separata de A Voz de Olhão, 

s.d., p. 5. 
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Foi responsável pela elevação e projecção culturais de Olhão, cujas actividades 

eram comentadas nos meios cultos de Lisboa. Sobre este papel, Antero Nobre declara o 

seguinte: 

“Recitais, concertos, conferências, leituras 

comentadas de escritores e poetas portugueses e estrangeiros, 

concursos literários, comemorações de acontecimentos 

importantes da vida local e nacional, tertúlias literárias e 

poéticas, estas reunindo o que de mais culto havia na sua terra 

e até nas vizinhas, - de tudo isto ali [Sociedade Recreativa 

Olhanense] tomou iniciativa, organizou, realizou e manteve 

durante anos. Algumas destas iniciativas tiveram repercussão 

até nos meios cultos da capital do País, como por exemplo a 

Comemoração do Centenário de Almeida Garrett, cujo alto 

nível cultural foi reconhecido pela imprensa lisboeta e fez com 

que a Sociedade fosse convidada a tomar parte nas 

Comemorações Nacionais do mesmo Centenário, tendo por 

isso João Lúcio sido, até, um dos oradores da memorável 

sessão de encerramento, no Teatro Nacional de Lisboa 

(…).”32. 

Para além de vários folhetos e folhas soltas que publicou, mas praticamente 

irrecuperáveis, João Lúcio escreveu: 

1901, Descendo, Coimbra, França Amado; 

1902, Anno Bom, Olhão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 214.); 

1902, Dom Vasco. Monólogo recitado no Teatro S. Carlos, em Lisboa, por 

ocasião da récita de despedida do 5.º ano jurídico. Desconheço se foi impresso; 

1902, Até que enfim!, Coimbra, França Amado; 

1903, A Redempção, Olhão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 220.); 

1905, O meu Algarve, Lisboa, Livraria Tavares Cardoso; 

1913, Vento Levante. Acto em verso, cujo manuscrito desapareceu; 

1921, Espalhando Fantasmas, Lisboa, Guimarães & C.ª; 

1938, O bioco, Lisboa, Casa do Algarve.  

Viver exclusivamente para a literatura era o seu sonho. Para atingir esse 

objectivo, João Lúcio começou por criar as condições necessárias: projectou para o 

meio do Pinhal de Marim, sua propriedade, um chalet para onde planeava ir viver e cuja 

arquitectura e decoração foram pensados como se de um poema se tratasse. Segundo 

                                                 
32 Op. cit., p. 8. 
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Francisco Fernandes Lopes (v.), tratava-se do “seu sonho doirado! (…) Compraria um 

automóvel e um barco a gasolina para passear na ria, especialmente em noites de luar (o 

pinhal fica junto ao mar). Cortaria a colecta de advogado daí a uns dois ou três anos; e 

assim, entre Olhão, o chalé, as idas a Lisboa e ao estrangeiro, passaria a vida, 

dedicando-se definitivamente à literatura.”33. 

Lamentavelmente, a morte prematura não permitiu que cumprisse o seu “sonho 

doirado”. 

  LUZ, Torquato da – nasceu em Alcantarilha, concelho 

de Silves, no ano de 1943. 

Formou-se em Ciências da Informação, na Universidade Católica. 

Profissionalmente, é jornalista: foi redactor do Diário de Notícias (1968-1975), 

redactor e director do Jornal Novo (1975-1979), director de A Tarde, director do canal 2 

da RTP, assessor do conselho de gerência da RTP (1981-1989) e membro da Alta 

Autoridade para a Comunicação Social (1990-1999). 

Foi professor de Deontologia da Comunicação. 

Para além da sua actividade profissional, dedicou-se desde cedo ao cultivo das 

letras, tendo publicado: 

1963, Os poemas da verdade, Vila Real de Santo António, Jornal do Algarve (v. 

catálogo, n.º 261.); 

1968, O Homem na cidade, Lisboa, Prelo Editora; 

1970, Voz suspensa, Lisboa, ed. de autor; 

1973, Lucro lírico, Lisboa, Plexo Editora; 

1975, Choque de alegria, Lisboa, ed. de autor; 

1978, A porta da Europa, Lisboa, Golden Books; 

1991, Destino do mar, Edições Margem; 

                                                 
33 LOPES, Francisco Fernandes, “João Lúcio (Breve escorço biográfico)”, in A música das cantigas de 

Santa Maria e outros ensaios, Olhão, Câmara Municipal, 1985, p. 247. 
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1994, Deserto próprio, Lisboa, M. B. Maia de Loureiro; 

2007, Ofício Diário. 

Tem colaboração em algumas colectâneas: 

1970, Vietname, Porto, Editorial Nova Realidade; 

1971, Poesia 70, Porto, Editorial Inova; 

1972, Poesia 71, Porto, Editorial Inova; 

1972, Caliban ¾, Lourenço Marques, J. P. Grabato Dias e Rui Knopfli; 

1973, 800 Anos de Poesia Portuguesa, Lisboa, Círculo de Leitores; 

2005, Algarve todo o mar, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 

2006, Escritores portugueses do Algarve, Edições Colibri; 

2008, De Luz e Sombra, Papiro Editora. 

 

 MACHEIRA, António – António Henrique da Cruz 

Macheira era o seu nome completo. Nasceu a 05/08/1933, em Olhão, e aí faleceu, a 

14/12/1957. Era filho de José Rodrigues Macheira e de Maria João Pinheiro da Cruz 

Macheira. 

Uma queda na infância determinou uma vida limitada, devido à sua debilidade 

física. Não terminou os estudos, o que não o impediu de se dedicar à leitura, à música e 

à reflexão. Leu Tolstoi, Zola, Katherine Mansfield, Balsac, Fernando Pessoa, entre 

outros. 

Colaborou em alguns jornais regionais, nomeadamente no Boletim do Clube 

Desportivo “Os Olhanenses”, onde apelava ao dinamismo cultural da sua terra. Fundou 

a secção cultural do Clube, o qual atribuiu à sua biblioteca o nome do autor. 

Postumamente, o irmão, José Macheira, reuniu os textos produzidos e publicou: 

1960, Até amanhã, meu filho: contos, Faro, José P. C. Macheira e Manuel 

Parreira Dias (v. catálogo, n.º 179.). 
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 MAGALHÃES, Joaquim – Joaquim Rocha Peixoto 

Magalhães era o seu nome completo. Nasceu a 03/05/1909, na freguesia da Sé, Porto, e 

faleceu em Outubro de 1999, na cidade de Faro. 

Frequentou as Escolas Primárias de Massarelos (Porto) e de S. Martinho de 

Sande (Marco de Canavezes). O ensino secundário foi feito primeiro no Colégio 

Francês do Porto (1.º e 2.º anos) e depois no Liceu Rodrigues de Freitas (3.º ao 7.º 

anos). Formou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras do Porto, com 16 

valores, no ano de 1930. Estagiou no Liceu Normal de Coimbra no grupo de Português 

e Francês e fez exame de Estado no Liceu Normal Pedro Nunes, em Lisboa, com 

classificação de 17 valores. 

Foi professor provisório na Escola Comercial Oliveira Martins, do Porto, no 

Colégio de S. Luís, em Espinho, e no Internato de Sernache do Bom Jardim. Em 1933, 

foi colocado no Liceu João de Deus, em Faro, mas efectivou-se no de Jaime Moniz, no 

Funchal. Em 1935, regressou a Faro e aí prestou serviço durante 41 anos como 

professor de Português e Francês, até se reformar em 1974. Foi reitor do liceu durante 

um período de seis anos (1968-1974).  

Em Coimbra, fez parte do grupo da Presença e, em Faro, desenvolveu intensa 

actividade cultural: foi fundador e presidente da delegação da Aliança Francesa, do 

Círculo Cultural Camões, mais tarde designado Círculo Cultural do Algarve (presidiu-o 

entre 1943 e 1970), do Cine-Clube e do Conservatório Regional do Algarve, presidindo 

durante 14 anos ao respectivo Conselho Administrativo. Prefaciou vários livros de 

jovens estreantes e foi o revelador do poeta António Aleixo (v.), recolhendo e 

promovendo, através do Círculo Cultural, a publicação dos seus versos. Amante das 

letras, foi sobretudo como crítico e divulgador da obra de poetas, sobretudo algarvios – 

João de Deus, Emiliano da Costa, Cândido Guerreiro Bernardo de Passos, Manuel 

Teixeira Gomes, e, sobretudo, António Aleixo – que desenvolveu a sua acção. Apenas 

se lhe conhece dois textos poéticos: um, o que integra o nosso catálogo, Romance do 
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Poeta Aleixo (v. catálogo, n.º 119.), motivado pelo recente falecimento do poeta popular 

e outro, Pretérito Imperfeito: Quadras e Líricas, Faro, Algarve em Foco, 1996. 

Orientou e promoveu, durante 18 anos, trabalhos circum-escolares, tais como 

récitas de teatro, representação de obras de Gil Vicente, de António José da Silva, de 

Almeida Garrett, de Camilo Castelo Branco, de Júlio Dinis, de Ramada Curto e de 

Moliére e dirigiu ensaios de jornalismo escolar. 

Proferiu vários discursos, conferências, quer no Algarve, quer noutros pontos do 

país. 

Foi ainda um colaborador assíduo da imprensa regional do seu tempo, 

nomeadamente no jornal O Algarve, no qual manteve a secção “Sete dias da semana”, 

durante 30 anos, e criou a secção “Cartas sem Código Postal”. 

No plano assistencial e cooperativo, foi Vice-Provedor e Provedor da 

Misericórdia de Faro; apoiou a fundação e foi o primeiro presidente da Associação de 

Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais; foi presidente da Mutualidade Popular 

e Procurador à Câmara Corporativa em representação das Associação de Socorros 

Mútuos do Sul do Tejo. 

Exerceu funções no Conselho Municipal de Faro, na Comissão Municipal de 

Turismo e na Comissão Municipal de Arte e Arqueologia. 

Em 1984, recebeu o grau ouro da Câmara Municipal de Faro; em 1991, recebeu 

o grau prata da Câmara Municipal de Tavira, e, em 1995, foi condecorado com a 

Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. 

 

MARQUES, António Teixeira – publicou um livro de poesia: 

1958, Poemas Breves, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 247.); 

1987, Poemas Breves, 2.ª ed., Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 209.); 

 

MARQUES, Maria Feliciana Marim – nasceu em Paderne, concelho de 

Albufeira, a 19/03/1905, e faleceu a 23/02/1972, em Porto Alegre, Brasil. Era filha de 

José Marim Teixeira e de Maria Hermínia de Paula Teixeira. Casou com Domingos 

Rodrigues Marques Júnior, com quem emigrou para o Brasil. 

Maria Feliciana Marim Marques utilizou o pseudónimo Violeta e com ele 

começou a colaborar na imprensa regional, nomeadamente no jornal A Avezinha, de que 

foi uma das fundadoras. 
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Ainda em Portugal publicou um livro de poesia, ao que se seguiram outros, 

publicados no Brasil: 

1931, Rosas do Natal, Faro, ed. de autora (v. catálogo, n.º 138.). 

 

 MARTINS, Abúndio – publicou: 

1988, “Descrevinhações”: As palavras… São pessoas, Olhão, separata de A Voz 

de Olhão (v. catálogo, n.º 299.). 

 

MARTINS, Carlos – publicou um poema comemorativo do 734.º Aniversário 

da tomada de Faro aos Mouros: 

1983, Poema sobre “A Tomada de Faro aos Mouros” baseado na crónica de 

El-Rei D. Afonso III de Duarte Nunes de Lião, Faro, Câmara Municipal de Faro (v. 

catálogo, n.º 207.) 

 

 MARTINS, Henrique – era natural de Santarém, onde 

nasceu no ano de 1871, e veio a falecer em Silves, a 25/05/1959. 

Casou em Silves com Aurora Glória da Silva Callapez. 

Nesta cidade desempenhou as funções de solicitador durante cerca de 40 anos. 

Foi um activo defensor do Partido Republicano, o que justificou a aquisição da 

Tipografia Artística do Algarve (v.) para aí imprimir jornais que defendessem a causa 

republicana. Fundou com Julião Quintinha (v.) o semanário republicano Alma Algarvia 

(12/03/1911–15/04/1917) (v. catálogo, n.º 20.) e fundou e dirigiu A Voz do Sul («Órgão 

do Partido Republicano Português») (08/10/1916–11/11/1968). 
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Foi Presidente da Câmara de Silves, presidente da Junta Geral da Província do 

Algarve e provedor da Santa Casa da Misericórdia. Fundou a Empresa Cinematográfica 

Silvense e foi concessionário do Teatro Mascarenhas Gregório. Foi sócio de uma 

empresa de comercialização de artigos de cortiça e de uma outra de vinhos. 

 

MARTINS, João Marques – Foi o fundador e director do jornal literário que se 

publicou em Portimão, A Lyra: literário algarvio (v. catálogo, n.º 253.). Foi neste jornal 

que o poeta Armando Miranda fez a sua estreia literária. 

 

 MASCARENHAS, João Manuel de – era natural de 

Silves. 

Foi, desde muito novo, colaborador assíduo do jornal Correio do Sul, dirigido 

por Mário Lyster Franco (v.), onde participava com artigos, entrevistas e poemas. Em 

1948, editou o seu primeiro livro de poesia: 

1948, Poesia: prelúdios, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 105.). 

 

MATIAS, António – publicou um livro de poesia, dedicado à quadra natalícia: 

1976, Meus poemas de Natal, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 198.). 

 

 MATOS, Maria da Conceição Augusto – nasceu a 

05/02/1946, em Faro, e faleceu a 27/06/1966, em Évora. 
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Frequentou o Liceu Nacional de Évora. Pretendia tirar o Curso de Belas Artes e 

especializar-se em Iluminuras, o que, julgo, não chegou a acontecer, devido à doença 

que a acometeu. No entanto, produziu ainda alguns trabalhos neste género. Dedicou-se 

também à escrita, em prosa e em verso. Dessa produção, foram publicados 

postumamente os seguintes títulos: 

1972, Realização, s.n., Évora; 

1979, A minha poesia, s.n., s.l. (v. catálogo, n.º 277.). Inclui os poemas de 

Realização. 

 

 MATOS, Raul de – Manuel Raul de Matos era o seu 

nome completo. Nasceu em Faro, em 1915, e aí faleceu a 17/06/1996. 

Em 1929, entrou para a Tipografia União (v.), de Faro, onde aprendeu a arte 

tipográfica especializando-se na impressão. A partir da década de 40, era ele quem 

dirigia os trabalhos de impressão dos jornais aqui impressos. Permaneceu nesta oficina 

até à sua aposentação, em 1985. 

Foi um poeta popular de reconhecido mérito. Concorreu a muitos concursos 

poéticos, cerca de trinta, e ganhou quatro primeiros prémios, vários segundos, terceiros 

e menções honrosas. Espalhou a sua produção poética por vários jornais da província. 

Parte da sua produção poética foi recolhida e editada pela Câmara Municipal de Faro, 

em 1988, sob o título Que terra é essa, o Algarve?!... (Poemas), (v. catálogo, n.º 210.). 

Dedicou-se também ao teatro amador. 

Em 1985, foi condecorado pela Câmara Municipal de Faro com a Medalha de 

Mérito da Cidade. 

Teodomiro Neto, em artigo publicado no jornal O Algarve, de 01/12/1988, 

intitulado “Dois Poetas da Palavra” (Raul de Matos e António Ramos Rosa), caracteriza 

assim o percurso do autor: 

“Raul de Matos começou a trabalhar na palavra, 

ainda criança, sem passar pela escola; foi agrupando letras 
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metálicas até construir a palavra na tipografia União, onde o 

menino iniciou a precoce vida de homem. Como tipógrafo 

agarrou-se profissionalmente às letras, depois o poeta ajuntou 

as palavras, claras, ligeiras, bonitas, simples. À sua medida…” 

 

 MENESES, Ludovico de – Ludovico Caetano de Meneses 

era o seu nome completo. Nasceu a 12/12/1860, em Loutolim, concelho de Margão, na 

Índia, e faleceu a 13/11/1949, em Lisboa. 

Fez os seus estudos iniciais na Índia, tendo partido, em 1880, para Lisboa, onde 

tirou os cursos de veterinária, agronomia e silvicultura, tendo optado por exercer o 

primeiro deles. 

Em 1887, foi nomeado como vice-intendente para a Horta. Em 1889, foi 

transferido para o distrito de Faro, onde se manteve até 1913, data em que começou a 

desempenhar as funções de chefe de divisão da Direcção Geral dos Serviços Pecuários, 

de onde se reformou em 1927. Entretanto, dirigiu a Estação Zootécnica da Fonte Boa, 

em Santarém. 

Constituiu família no Algarve e a esta província se dedicou como se fosse sua. 

Colaborou intensamente na imprensa da época, estudou os poetas algarvios (João Lúcio, 

Lyster Franco, Carlos Fuzeta, Manuel Teixeira Gomes, Salazar Moscoso e Bernardo de 

Passos), fez várias conferências e participou activamente nas actividades da Casa do 

Algarve. 

Em Lisboa, desenvolveu estudos sobre a obra de Camilo e foi colaborador 

assíduo de jornais como A Voz e O Século. 

Publicou: 

1902, Ferroadas: publicação de inquerito á vida patusca do Algarve, Faro, ed. 

de autor (v. catálogo, n.º 68.); 

1906-1910, No país do Sol: impressões, 3 vols., Lisboa; 

1924-1925, Camilo – documentos e factos novos, 3 vols., Lisboa, Portugália; 
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1925, Camilo, Lisboa, Livraria Lusitana; 

1926, O Feito de Ourique, Porto; 

1927, Notas Camilianas: História de “Eusébio Macário” e de “A Corja”; 

1933, O episódio da Ilha dos Amores e o seu Estudo Crítico, Lisboa. 

 

 MESQUITELA, Bernardo da Costa – Bernardo da Costa de Sousa 

de Macedo Mesquitela era o seu nome completo. Faleceu em Lisboa com 83 anos de 

idade. 

Foi oficial da marinha, reformando-se no posto de vice-almirante. Esteve em 

serviço várias vezes em Faro, onde viveu alguns anos. Durante a sua estada na província 

dedicou-lhe sempre amizade, materializada através de colaboração literária, quer no seu 

livro Marinheiros de Portugal, quer na colectânea Coração algarvio, quer ainda no seu 

poemeto A estrela da manhã: conto do mar algarvio, editado em 1916 (v. catálogo, n.º 

131.).  

 

MOSCOSO, Salazar – Bartolomeu Salazar Moscoso era o seu nome completo. 

Nasceu a 09/01/1856, na freguesia de Santa Maria, Lagos, e faleceu a 21/10/1933, em 

Santarém. Era filho de D. Francisco Salazar Moscoso, capitão graduado do Regimento 

de Infantaria 15, que se aposentou como major, e de Vitória Rita Baraona da Veiga. Era 

neto paterno de D. Bartolomeu Salazar Moscoso (1789-1857), único Barão e 2.º 

Visconde de Estremoz, chegando a tenente-general, e de Joana Manuel de Azevedo 

Coutinho, natural de Lagos; era neto materno de Bento José Baraona Fragoso e de 

Teresa Margarida de Azevedo Baraona, naturais respectivamente de Faro e de Lagos. 

Bartolomeu Salazar Moscoso foi educado por uma tia em Lisboa, para onde foi 

muito jovem. Concluiu o Curso Superior de Letras, dedicando-se à poesia e à boémia, 

que partilhava com amigos como Fialho de Almeida, Guilherme de Azevedo, Joaquim 

de Araújo, Fortunato da Fonseca, Coelho de Carvalho, António Pedro (actor), Augusto 

de Melo (actor) e, principalmente, com Marcelino Mesquita, com quem fundou o jornal 

O Académico. 
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Foi sócio fundador n.º 26 da Associação de Jornalistas e Escritores Portugueses; 

foi signatário do manifesto académico de 26/01/1882, no qual era pedido a fundação de 

um Instituto de Ensino Livre, como forma de comemoração do Centenário Pombalino; 

fez parte da comissão executiva do Centenário de Camões; realizou várias conferências 

e discursos; era filiado no partido republicano. 

Quando regressou à terra natal, fundou, com José Bourquin Brak-Lamy, o 

primeiro centro republicano da província e colaborou activamente na imprensa regional 

do seu tempo, nomeadamente, como folhetinista da Gazeta do Algarve, como redactor 

literário do Notícias do Algarve, redactor do Pró-Lagos e director da Folha 

Democrática, todos de Lagos. 

Exerceu as funções de solicitador e de advogado de provisão; foi administrador 

do concelho de Olhão e procurador da Junta geral do Distrito por Vila do Bispo. Foi 

nomeado professor interino do liceu de Faro. No entanto, permaneceu aqui por pouco 

tempo, rumando de novo a Lisboa, onde foi redactor efectivo de O Dia, Capital, Paiz e 

Vanguarda, até ser convidado para ajudante da Conservatória do Registo Predial de 

Santarém, onde se fixou definitivamente. Aqui, foi também professor da Escola 

Primária Superior e dedicou-se à leccionação particular, o que não evitou que passasse 

por verdadeiras dificuldades financeiras. 

Poeta reconhecido e admirado, não chegou a publicar qualquer livro. Espargiu 

os seus textos pelos jornais, revistas e outras publicações em que colaborava e em folhas 

soltas saíram centenas de poemas, praticamente impossíveis de recuperar, uma vez que 

até o próprio autor não tinha delas exemplares.  

Mário Lyster Franco (v.) que biografou o autor e com ele se correspondeu para 

apurar os dados que apresenta em Salazar Moscoso: um poeta algarvio esquecido. 

Notas bio-bibliográficas e breve antologia (v. catálogo, n.º 200.), elenca algumas dessas 

folhas: 

1907, A alegria da professora, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 74.); 

1907, Diálogo simples, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 333.); 

1907, Sem instrucção, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 335.); 

1907, Senhoras!, Lagos, ed. de autor (v. catálogo, n.º 13.); 

1908, A Liberdade: recitada na noite do 1.º de Dezembro de 1908 pelo 

académico João Abreu da Fonseca, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 334.) 

1908, O Teatro (na reabertura do Lethes), Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

79.) 
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1932, Cântico ao Algarve, Santarém. 

1932, Inolvidável (à memória de Bernardo de Passos), Santarém; 

1932, Lagos, Santarém; 

Auto da Flor e do Passarinho; 

Hino aos Aviadores; 

O Rancho da Azeitona; 

 

NASCIMENTO, António do – estudou em Lisboa e em Faro e foi, durante 

alguns anos, empregado bancário, dedicando-se posteriormente ao ensino particular. 

Fundou e dirigiu o Colégio Algarve, situado em Faro. 

Fundou o jornal farense Correio Teatral e dirigiu o semanário Notícias do Sul, 

publicado em Vila Real de Santo António. 

Para além do ensino e do jornalismo, o teatro foi outro dos seus interesses. Foi 

autor de revistas locais, cujas coplas editou: 

1920, Coplas da revista citadina em 2 actos e 6 quadros Ora Toma!!!...., Faro, 

ed. de autores (v. catálogo, n.º 134.); 

1921, Coplas da Revista-fantasia Bichas de Rabiar: 2 actos e 10 quadros. – 

Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 135.);  

1939, Coplas da revista algarvia "Ora Toma, Mariquinhas" – Em 2 Actos e 13 

Quadros, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 32.); 

 

 NOBRE, Antero – Antero Odorico Pacheco Nobre 

era o seu nome completo. Nasceu a 14/10/1910, em Moncarapacho, Olhão, e faleceu em 

1997. 

Fez o Curso Complementar de Letras no liceu de Faro, após o que ingressou na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no curso de Ciências Histórico-

Filosóficas, que não concluiu por ter ingressado na função pública, como funcionário do 

Instituto Nacional de Estatística. Com a II Guerra Mundial, foi chamado a prestar 
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serviço militar como oficial miliciano; foi instrutor dos cursos de Sargentos Milicianos, 

publicando algumas das conferências e palestras pronunciadas neste âmbito; fez vários 

cursos de especialização militar. Licenciado do exército, transitou do Ministério das 

Finanças para o ministério da Economia. Foi Presidente da Câmara Municipal de Olhão, 

período durante o qual desenvolveu intensa actividade cultural. Aposentou-se da função 

pública em 1973. 

Paralelamente, foi jornalista durante praticamente toda a sua vida, colaborando, 

fundando e dirigindo vários periódicos algarvios e colaborando na imprensa produzida 

nos locais para onde a sua profissão o levava. 

Contribuiu para a fundação do primeiro clube português de campismo, o 

Camping Clube de Portugal, de que foi secretário-geral, e realizou o I Congresso 

Nacional de Campismo Desportivo. Após este congresso, António Ferro encomendou-

lhe um estudo sobre pousadas da juventude e abrigos de montanha, do qual resultou a 

construção das primeiras pousadas da juventude portuguesas. Participou no I Congresso 

de Clubes Desportivos com a tese Movimento escutista e movimento desportivo. 

Foi chefe-adjunto do Grupo de Escuteiros da Sociedade de Geografia e 

secretário-geral da Associação dos Escuteiros de Portugal. Nesta função realizou a 

reorganização dos serviços associativos, organizando e publicando vários manuais na 

área. 

Durante as suas estadas em Lisboa, Porto, Braga e Évora, frequentou 

assiduamente as principais bibliotecas, dedicando-se ao estudo da história algarvia, de 

Olhão em particular, e da figura de São Gonçalo de Lagos, de que se tornou verdadeiro 

especialista. 

Fundou a Santa Casa da Misericórdia de Olhão, de que foi o primeiro provedor. 

Foi professor de Português e de História. 

Foi eleito sócio efectivo da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Foi sócio da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. 

Foi presidente da Associação de Imprensa Regionalista Algarvia, desde a sua 

fundação. 

Da sua longa lista de publicações, sobressaem os seguintes:  

1931, O Santo Cristo de Moncarapacho, Faro, s.n.; 

1933, O movimento escutista e movimento desportivo, Lisboa, s.n.; 

1934, O escutismo em Portugal, Queluz; 

1935, Para ser escuteiro, Queluz; 
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1936, O escuteiro ama os animais e as plantas, Lisboa; 

1936, O génio de Baden-Powel, (trad.), Lisboa; 

1937, A vida maravilhosa de Lord Baden Powell, Entroncamento; 

1937, Sempre pronto, Lisboa; 

1938, Campismo; Lisboa; 

1939, Escutismo e Educação Física, (trad.), Lisboa; 

1942, As populações urbanas e a guerra, Faro; 

1942, O juramento de bandeira, Tavira; 

1943, Observação, ligação e transmissões, Tavira; 

1944, Pola lei e pola grei, Tavira; 

1945, Acto de presença, acto de juventude, acto de fé, Tavira; 

1950, O homem que venceu o mar (Patrão Joaquim Lopes), Faro; 

1951, Cartas de Portugal para o Algarve, Vila Real de Santo António (v. 

catálogo, n.º 325.); 

1952, Escuteiro um dia, escuteiro toda a vida, Olhão; 

1956, As justiças de Olhão, Lisboa; 

1956, O meu último Natal, Barreiro; 

1957, O pescador que quis ser monge e foi Santo, Tavira; 

1959, Do «Logo de Olham» à Vila do Olhão da Restauração, Lisboa; 

1958, A fundação e a reorganização da Casa do Algarve em Lisboa, Lisboa, ed. 

de autor; 

1974, O Escutismo e o sistema de educação integral, Faro; 

1974, O Termo de Olhão, Olhão, ed. de autor; 

1974, O Brasão de Armas da Vila de Olhão da Restauração, Olhão; 

1978, S. Gonçalo de Lagos e o tempo presente, Lagos, Grupo de Estudos 

Algarvios; 

1982, O poeta João Lúcio – apontamentos biográficos, Olhão, separata de A Voz 

de Olhão; 

1983, A população Olhanense – sua origem e evolução, Olhão; 

1983, A imprensa periódica no concelho de Olhão: 1888-1983, Olhão, separata 

de A Voz de Olhão; 

1984, Breve História da Vila de Olhão da Restauração, Olhão, A Voz de Olhão; 

1984, O Doutor Fernandes Lopes – apontamentos bio-bibliográficos, Olhão, 

separata de A Voz de Olhão; 
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1985, Subsídios para uma bibliografia olhanense, Olhão, separata de A Voz de 

Olhão; 

1986, Cronologia geral da história de Olhão da Restauração, Olhão, separata 

de A Voz de Olhão. 

 

NUNES, Candeias – publicou o seguinte livro de poesia: 

1964, O Tempo e os Sinais, colecção “A Palavra”, n.º 6, Faro, ed. de autor, (v. 

catálogo, n.º 56.) 

 

OLIVEIRA, Francisco Xavier de Ataíde – nasceu no Algoz, a 02/10/1843, e 

faleceu em Loulé, a 26/10/1915. 

Formou-se em Coimbra, onde obteve o grau de bacharel em Teologia e em 

Direito. Fixou-se em Loulé e aí exerceu o cargo de conservador do Registo Predial da 

Comarca.  

Imbuído ainda de um espírito romântico, fundou o jornal O Algarvio 

(31/03/1889 – 1897?) como meio de dignificar a sua região e de chamar a atenção sobre 

ela, mas também para levar ao povo o gosto pela instrução e pelo esclarecimento. 

Noutra obra afirmará:  

“Durante o tempo em que redigi a secção dos 

folhetins tive a felicidade de despertar favoravelmente a 

atenção dos assinantes do Algarvio e aproveitei-me dessa 

benevolência para ir semeando nos mesmo folhetins as 

sementes daquelas virtudes que julguei mais ameaçadas pelos 

hábitos inveterados do nosso povo. Propositadamente e para 

não despertar as desconfianças dos que facilmente se insurgem 

contra novos processos de moralizar, ia, de vez em quando, 

com peso e medida, misturando outros folhetins mais ligeiros 

e quiçás mais livres.”34. 

Neste sentido, de valorização da sua terra e gentes, publicará várias obras: 

1897, Contos Infantis, Tomo I, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 91.); 

1897, Contos Infantis, Tomo II, Tavira, ed. de autor; (v. catálogo, n.º 226.); 

1898, As Mouras Encantadas e os Encantamentos no Algarve, Tavira, ed. de 

autor (v. catálogo, n.º 227.); 

                                                 
34 Contos Infantis, Tomo I, Faro, Tipografia do Algarve e Alentejo, 1897, p. 10. 
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1900, Contos Tradicionais do Algarve, Tavira, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

229.); 

1902, Biografia de D. Francisco Gomes de Avelar, Porto, Tipografia Universal 

(a vapor);  

1905, A Monografia de Algoz, Lisboa, Imprensa Lucas; 

1905, A Monografia do Concelho de Loulé, Porto, Tipografia Universal;  

1905, Romanceiro e Cancioneiro do Algarve (Lição de Loulé), Porto, Tipografia 

Universal (a vapor); 

1906, Monografia do Concelho de Olhão da Restauração, Porto, Tipografia 

Universal (a vapor); 

1907, A Monografia de Alvor, Porto, Tipografia Universal (a vapor), 1907; 

1908, Memórias para a História Eclesiástica do Bispado do Algarve, Porto; 

1908, Monografia do Concelho de Vila Real de Santo António, Porto, Livraria 

Figueirinhas Editora; 

1909, Monografia de São Bartolomeu de Messines, Porto, Livraria Figueirinhas 

Editora; 

1910, Monografia de Paderna ou Paderne no Concelho de Albufeira, Porto, 

Livraria Portuense de Lopes e Cia., 1910; 

1911, Monografia de Estombar: Concelho de Lagoa, Porto, Tipografia 

Universal (a vapor); 

1912, Monografia de Porches: Concelho de Lagoa, Porto, Tipografia Universal 

(a vapor); 

1913, Monografia da Luz de Tavira, Porto, Empresa Gráfica “A Universal”; 

1914, Monografia de Estói: A vetusta Ossonoba, Porto, Companhia Portuguesa 

Editora.  

Acerca do autor e da sua obra, consulte-se a Dissertação de Mestrado de Vanda 

Anastácio que, embora tenha como objecto de estudo o Romanceiro e Cancioneiro do 

Algarve, apresenta informações biobibliográficas e contextuais, a saber: ANASTÁCIO, 

Vanda Maria Coutinho Garrido, Os Textos de Romances no Romanceiro e Cancioneiro 

do Algarve: Uma Tentativa de Edição Crítica, Dissertação de Mestrado, Lisboa, 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1985. Com informações biográficas 

actualizadas, consulte-se os textos de João Corpas Viegas e de João Valadares d’Aragão 

e Moura em: OLIVEIRA, Francisco Xavier D’Ataíde Oliveira, As Mouras Encantadas 
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e os Enamoramentos no Algarve, com pref. de João Corpas Viegas, Loulé, edição do 

Notícias de Loulé, 1996, pp. 5 – 16 e 19 – 25. 

 

 OLÍVIO, Tito – Tito Olívio Henriques é o seu nome 

completo. Nasceu em 1931, na freguesia de Vila Cova do Covelo, concelho de Penalva 

do Castelo. 

Em 1958, formou-se me Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico. Em 

1981, licenciou-se em Sociologia no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa. 

A partir de 1960, fixou-se no Algarve desempenhando as funções de Engenheiro 

Chefe dos Serviços Técnicos de Obras das Câmaras Municipais de Portimão e de 

Silves. Em 1963, entrou para a Direcção dos Serviços Hidráulicos, assumindo mais 

tarde o cargo de Director dos Serviços Regionais de Hidráulica do Guadiana. 

Foi professor na Escola Técnica de Silves e no liceu de Faro. 

No plano sócio-cultural, foi mesário da Santa Casa da Misericórdia de Faro; foi 

presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários da mesma cidade; desempenhou 

cargos directivos no Cine-Clube da cidade; foi vereador da Câmara Municipal (1972-

1974); foi presidente da Comissão de Arte e Arqueologia de Faro; foi secretário-geral 

do Conservatório Regional do Algarve e presidente da Assembleia-geral da Associação 

dos Jornalistas e Escritores do Algarve (AJEA). 

É membro da Ordem dos Engenheiros, da Associação Portuguesa de Sociólogos, 

da Sociedade Portuguesa de Autores, da Sociedade Histórica da Independência de 

Portugal e da Associação dos Jornalistas e Escritores do Algarve (AJEA). 

Em 1973, foi condecorado com a medalha de Louvor, atribuída pela Cruz 

Vermelha Portuguesa, por ter dirigido as obras de restauro do Teatro Lethes (1967-

1972), em regime de voluntariado. 

É colaborador da imprensa diária e regional desde os 16 anos e, como poeta e 

prosador, publicou os seguintes títulos: 

1963, O romance do homem solitário: contos, Lisboa, Livrolândia; 



 561 

1983, Divisão administrativa do Algarve; 

1983, Roteiro do Algarve; 

1983, Sonetos proibidos e outros poemas, Faro, Rotary Club de Faro (v. 

catálogo, n.º 208.); 

1987, Algures alguém, Faro, Cadernos de Santa Maria; 

1988, A Democracia que temos; 

1989, Cantata para um corpo; 

1989, Contradições da Democracia; 

1990, Formas de fumo; 

1992, A gota de água, poema infantil; 

1993, Flor de luz; 

1994, Ode a Penha Garcia; 

1995, Justiça Social; 

1996, Sombra Desfeita; 

1997, A cauda do cometa; 

1997, A lenda do Moliceiro; 

1999, Guia prático do poeta, Faro, AJEA; 

2004, Mulheres sem Verão: romance, Faro, AJEA; 

2006, Obra poética (1951-2005), Amadora. 

 

PACHECO, Conceição – Joaquim da Conceição Pacheco era o seu nome 

completo. 

Foi estudante do liceu de Faro, terminando o curso em 1905. Neste ano, estreou-

se como poeta numa publicação colaborada por mais quatro colegas e que foi prefaciada 

por Joaquim Rodrigues Davim (v.), à altura reitor do liceu. Cantares foi o nome da 

publicação (v. catálogo n.º 72.) e creio que a sua única incursão no mundo das letras. 

 

PALMA, Joaquim Rita da – nasceu no ano de 1911, em São Bartolomeu de 

Messines, e faleceu em 1985.  

Exerceu advocacia em Faro. Foi colaborador na imprensa regional e, em 1981, 

reuniu os textos publicados no jornal O Algarve: 

1981, Cinzas do meu pensamento, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 279.). 

 



 562 

 PARDAL, Padre – Manuel Francisco Pardal era o seu 

nome completo e Elias Nemésio o seu pseudónimo. Nasceu a 27/12/1896, em Aljezur, e 

aí faleceu a 02/04/1979. Era filho de João Francisco Pardal e de Maria Helena Pardal. 

Estudou no Seminário de São José, em Faro, ordenando-se Padre a 11/05/1911. 

Foi professor e perfeito, escrivão da Câmara Eclesiástica, Governador do 

Bispado, Vigário Geral da Diocese e Cónego Capitular da Sé de Faro, Monsenhor e 

Camareiro Secreto de Sua Santidade. 

Colaborou assiduamente no jornal da diocese, Folha do Domingo, e, em 1931, 

publicou Gente da serra: ensaio sôbre o casamento, emmoldurado em quadros rústicos 

(v. catálogo, n.º 140.), assinando com o pseudónimo Elias Nemésio. Com o seu nome 

publicou: 

1967, A menina de Águas Frias, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 188.); 

1974, Razões da minha razão, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 197.). 

 

 PASSOS, Bernardo de – Bernardo Rodrigues de Passos era 

o seu nome completo. Nasceu a 09/10/1876, em São Brás de Alportel, e faleceu a 

02/06/1930, em Faro. Era filho de outro do mesmo nome, jornalista e defensor convicto 

da República, e de Maria Joaquina Dias Passos. Era irmão de Boaventura Rodrigues de 

Passos (v.), da escultora Rosalina Dias de Passos, de Maria Joaquina Dias Passos, e de 

Maria Isabel Dias Passos. Era primo de Roberto Nobre, que ilustrou os seus trabalhos 

póstumos. 

Fez os estudos preparatórios em Lisboa. 
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Profissionalmente, foi farmacêutico, solicitador e escrivão de juízo de paz. Com 

a República, foi nomeado administrador do concelho de Faro e comissário da polícia; 

finalmente, foi secretário da Câmara Municipal de Faro. 

Bernardo de Passos foi jornalista e poeta. Como jornalista, fundou, em 1920, 

com António Crisóstomo dos Santos (v.) o jornal Correio do Sul e deixou colaboração 

esparsa pela maior parte dos jornais que se publicavam na província. Assinava com o 

pseudónimo Brás Brasil os artigos dedicados à defesa da República. 

No entanto, foi e é como poeta que Bernardo de Passos é reconhecido e 

admirado. A sua obra é constituída pelos seguintes títulos: 

1902, Adeus… (primeiros versos), Famalicão, Tipografia Minerva-Editora,  

1907, Grão de trigo, Famalicão, Tipografia Minerva-Editora,  

1909, Portugal na cruz, Lisboa, Gomes Carvalho; 

1909, A reacção no Algarve, Tavira, ed. de autor; 

1913, Bandeira da República, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 83.); 

Postumamente, foram editados os seguintes: 

1930, A árvore e o ninho (contos para crianças), pref. de José Guerreiro Murta, 

il. de Roberto Nobre, Lisboa, Casa do Algarve; 

1936, Refúgio, pref. de Fidelino de Figueiredo, il. de Roberto Nobre, Lisboa, s.n. 

Bernardo de Passos passou a sua vida entre São Brás de Alportel e Faro, mas 

estes estreitos limites geográficos não o impediram de construir uma obra poética rica. 

Sobre esta circunstância testemunha Fidelino de Figueiredo no prefácio a Refúgio: 

“Foi dos poetas que tiveram mais reduzido cenário 

para as suas andanças, para as suas pessoais reacções ante a 

vida. Para ele, que nasceu em S. Brás, veio para Faro com a 

República e entre Faro e S. Brás se repartiu, tudo nesta vida 

sofreu uma redução de perímetro, mas tudo também ganhou 

um enraizamento, um afincado enraizamento de quem sentia 

no sangue as suas solidariedades com a terra e com os 

humildes que por sobre ela mourejam e sofrem. Quantas vezes 

comparou ele, no mais fraterno humorismo, a minha nostalgia 

de Lisboa e a minha curiosidade pelo vasto mundo com a sua 

nostalgia de aldeia natal, a poucos quilómetros, da aldeia natal 

a que tornou sequioso como peregrino de estiradas aventuras: 

Minha aldeia, voltei! Ave-Maria… 

Mas, porque era poeta, desde a primeira hora, viu 

nesse reduzido quadro da sua aldeia e da sua capital 
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provinciana o que os outros, doutores, coronéis, directores-

gerais, gente viajada, que poetas não eram nunca vêem ou 

muito tardam em ver: a beleza da terra, o desnecessário 

sofrimento humano, a consolação pelos altos ideais, estrelas 

guiadoras para o paraíso da utopia, a injustiça dos homens, 

todas as realidades profundas que fogem sob a movente 

aparência de cada hora.” 

 

 PASSOS, Boaventura – Boaventura Rodrigues de Passos era 

o seu nome completo. Nasceu a 08/01/1885, em São Brás de Alportel, e aí faleceu a 

02/07/1935. Era filho de Bernardo Rodrigues de Passos, jornalista e defensor convicto 

da República, e de Maria Joaquina Dias Passos. Era irmão do poeta Bernardo Rodrigues 

de Passos (v.), da escultora Rosalina Dias de Passos, de Maria Joaquina Dias Passos, e 

de Maria Isabel Dias Passos. 

Foi amanuense da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

Boaventura Passos foi jornalista, desenhador (colaborou, como ilustrador, nas 

revistas Alma Algarvia (v. catálogo, n.º 20.) e Alma Nova, dirigida por Mateus Moreno), 

poeta e prosador de mérito.  

Como jornalista, fundou e dirigiu o jornal Ecos do Sul, defensor da causa 

republicana, em São Brás de Alportel, para o qual adquiriu uma tipografia própria (v. 

Tipografia do Ecos do Sul) e foi sócio da Regional Editora, Lda. (v. Tipografia Regional 

Editora, Lda.) de Faro, cujo fim era a edição do jornal Correio do Sul. 

Como poeta e prosador deixou os seus textos dispersos pelos jornais onde 

colaborava, tendo sido noticiada, por mais de uma vez, a publicação de Aldeia 

em Festa. A sua obra só começou a ser reunida e editada em volume 

postumamente. Escreveu: 

1942, Aldeia em Festa, il. de Roberto Nobre, Beja;  

1988, Aldeia em Festa, 2.ª ed., São Brás de Alportel, Câmara Municipal (v. 

catálogo, n.º 300.); 

1995, Rezem por alma destes Talassas, Faro, Nêveda; 



 565 

1998, Ave de rapina, Faro, Nêveda; 

1998, O Delírio dum justo, Faro, Nêveda; 

1998, A Família Pires, Faro, Nêveda; 

1998, In Vino Veritas, Faro, Nêveda; 

1999, Colectânea, sel. e org. de B. Alves Rodrigues e il. de Maria Irene 

Rodrigues Passos, Faro, Nêveda; 

Armando aos pássaros, inédito; 

Baile de máscaras, inédito; 

No país dos figos, inédito. 

 

 PEREIRA, António – nasceu em Armação de Pêra, em 1914, e 

faleceu em Lisboa, no ano de 1978. 

Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, em 1940. 

Em 1942, ingressou na carreira de magistrado, dedicando-se paralelamente à 

poesia. 

Publicou: 

1936, O poeta e a morte, Faro, Livraria Horácio Salvador (v. catálogo, n.º 312.); 

1937, Lápis de cor: versos, Faro, Livraria Horácio Salvador (v. catálogo, n.º 

316.); 

1943, Trilogia; 

1945, Nossa Senhora das ondas; 

1947, Mar do Algarve; 

1963, Notícias do mar, Lisboa, ed. de autor. 
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 PEREIRA, Luís Alberto Monteiro – nasceu em 

Boliqueime, Loulé, em 1958. 

Completou o Curso Complementar dos Liceus, em Faro. 

Iniciou-se no jornalismo através de A Voz de Loulé, onde publicou algumas 

crónicas. 

Publicou: 

1982, Crónicas do tempo morto, Boliqueime, ed. de autor; 

1983, Lágrimas e fel: poemas, Boliqueime, s.n.; 

1984, A serpente erótica, Boliqueime, s.n. (v. catálogo, n.º 285.); 

1985, Refúgio poético, s.l., s.n. (v. catálogo, n.º 287); 

1988, No pico da melancolia: Poesia, [s.l. e s.n.], Porto, s.n.; 

1990, (In)quietações, Loulé, Câmara Municipal; 

1992, Poeticodependência, Boliqueime, Correio Meridional; 

1996, Dois dias de vida e três d’ ilusões: poemas, Loulé, ed. de autor; 

2005, Vagueando nas vagas do tempo: poemas, Loulé, Câmara Municipal de 

Loulé. 

 

 PIRES, Isidoro Manuel – nasceu a 12/01/1894, em 

Tavira, e morreu a 21/07/1958 na mesma cidade, tendo sido sepultado no cemitério do 

Calvário. A missa foi celebrada pelo amigo Padre António Manuel Nobre. Filho de 
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Manuel António Pires e de Virgínia das Dores Pires, ambos naturais de Tavira, e irmão 

de Manuel Virgínio Pires (v.). 

Casou com Maria José Neto de Sousa de quem teve uma filha, Maria de Lourdes 

Neto de Sousa Pires. 

Fundou a 01/12/1925 a Banda Municipal de Tavira. 

Foi director da segunda série do Povo do Algarve, entre 08/08/1915 e 

16/11/1917. 

A 15/09/1946, a convite do irmão, iniciou as funções de director do Povo 

Algarvio, assim permanecendo até à data da sua morte. 

De 02/01/1923 a 31/12/1925 e de 28/01/1937 a 31/08/1939 foi Presidente da 

Câmara de Tavira, tendo, no segundo período, comprado o Castelo de Tavira, o que 

provocou verdadeiros problemas financeiros à gestão camarária. 

Jornalista e poeta, dedicou-se ao cultivo da quadra popular, da redondilha e do 

soneto. 

Em vida, publicou Quadras, em 1932 (v. catálogo, n.º 310.), e Ecos do Coração, 

em 1941 (v. catálogo, n.º 234.). Postumamente, o irmão reeditou os seus dois livros, a 

produção esparsa e inéditos numa publicação a que designou Versos, datada de 1961 (v. 

catálogo, n.º 251.), e prefaciada por Júlio Dantas.  

O livro foi editado por ocasião da homenagem que a cidade lhe prestou, a 

23/07/1961, em que foi inaugurado um busto em bronze no Jardim Público de Tavira, 

realizado pelo escultor Raul Xavier. 

 

 PIRES, Manuel Virgínio – nasceu a 04/06/1909, em 

Tavira, e morreu a 13/10/1974, em Lisboa, no Hospital da Cruz Vermelha. Era filho de 

Manuel António Pires e de Virgínia das Dores Pires, ambos naturais de Tavira, e irmão 

de Isidoro Manuel Pires (v.). 
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Concluiu o ensino liceal em Faro, após o que ingressou na função pública como 

tesoureiro das finanças locais. Em Abril de 1971, assumiu o cargo de Chefe do Posto de 

Turismo Local. 

Em 1949, fundou com Alfredo Augusto Cordeiro (v. tipógrafos e industriais 

gráficos) a Empresa de Publicidade Algarve, Lda., proprietária da Tipografia Povo 

Algarvio (v.). 

Desde cedo, se iniciou nas lides jornalísticas, colaborando na imprensa regional 

e exercendo cargos dentro de alguns desses órgãos: foi redactor e editor do Povo 

Algarvio (21/11/1929–15/03/1931), primeiro desse título, foi proprietário, editor e 

redactor do segundo Povo Algarvio, no qual, após a morte do irmão, a 03/08/1958, 

desempenhou as funções de director até falecer. 

Foi principalmente neste jornal que cultivou a gazetilha, publicando-as em todos 

os números, sob o pseudónimo Zé da Rua. A sua recolha originou, em 1953, um livro 

intitulado Pontas de Fogo (v. catálogo, n.º 235.), que os artistas da Tipografia fizeram 

questão de editar e que obteve bastante êxito. Promoveu e participou em vários jogos 

florais e escreveu a letra da Canção de Tavira, com música do maestro Frederico 

Valério, a qual, cantada por Maria Clara, foi gravada por ocasião das Festas da Cidade 

de Tavira, em 1964. 

À data da morte, tinha preparado um novo livro a que chamara Algarve dos 

meus encantos, mas que não chegou a publicar-se. 

Foi igualmente um apaixonado pelo teatro, quer como actor-amador, quer como 

autor de muitas revistas: 

1930, À Beira do Séqua; 

1936, Ponto e Vírgula (v. catálogo, n.º 233.); 

De Fio a Pavio; 

Na Terra de Dom Paio; 

O Segredo do Senhor Alfredo); 

A Senhora Viu.  
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 QUINTINHA, Julião – nasceu em Silves, a 19/12/1885 

e morreu em Lisboa, a 23/07/1968. 

Aprendeu o ofício de alfaiate, tendo, em Silves e Portimão, lojas onde exercia a 

profissão. 

Foi sempre um fervoroso republicano, o que o levou a desempenhar o cargo de 

administrador do concelho de Portimão e de Silves entre 1912 e 1914 e chefe da 

secretaria da Câmara Municipal de Silves entre 1914 e 1920. 

Nesta data, abandonou a terra natal rumo a Lisboa e aí passou a dedicar-se ao 

jornalismo profissional, que até aí praticou de forma assídua, mas amadora. Fundou em 

Silves com Henrique Martins (v.) o Alma Algarvia («Semanário Republicano») 

(12/03/1911–15/04/1917) (v. catálogo, n.º 20) e na capital foi redactor do Diário 

Popular, do Diário Liberal, de O Diabo, da Mala da Europa e de Actualidades; foi 

chefe de redacção do Diário da Tarde, do Diário da Noite, do Jornal da Europa e da 

revista Turismo; colaborou também no Diário do Alentejo, na Tribuna (Santos, Brasil), 

no Rebate, n’ O Primeiro de Janeiro, no Diário de Lisboa, no Globo, no Bejense, na 

Ilustração Portuguesa, na Voz do Sul, na Província de Angola, no Diário de Luanda e 

na Enciclopédia Luso-Brasileira; foi redactor-correspondente do Notícias, de Lourenço 

Marques. 

Foi, várias vezes, eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas e da Casa da 

Imprensa. 

Ao serviço do Jornal da Europa, viajou pelas colónias portuguesas, pela União 

Sul-Africana, pelo Egipto, Costa Atlântica, Índico, Mar Vermelho e Mediterrâneo. 

Dessas viagens resultaram várias reportagens e livros, com que granjeou o primeiro 

prémio de Literatura Ultramarina, em 1930, com o livro A Derrocada do Império Vátua 

e Mouzinho de Albuquerque. Os livros África Misteriosa (1928) e Ouro Africano (1929) 

foram também distinguidos. 

No âmbito literário, publicou: 
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1917, No fim da guerra… Um sonho, Lisboa, Casa Ventura Abrantes (v. 

catálogo, n.º 22.);  

1921, Vizinhos do mar; 

1923, Terras de fogo; 

1924, Cavalgada do sonho; 

1933, Novela africana; 

1933, Imagens da actualidade; 

Rumba; 

No âmbito da reportagem, publicou: 

1932, Terras do Sol e da febre. 

 

 RAMIREZ, Lolita – é o pseudónimo literário de Maria 

das Dores Dominguez Ramirez. Nasceu no ano de 1929, em Vila Real de Santo 

António. É descendente de família espanhola. 

Estudou no colégio de Nossa Senhora do Alto, em Faro, onde concluiu o 7.º ano 

do curso dos liceus. Formou-se em Filologia Românica na Universidade de Lisboa. 

Foi professora do ensino particular desde 1958 e do ensino público desde 1974. 

Efectivou-se na escola preparatória de Vila Real de Santo António, onde permaneceu 

até à aposentação. 

Paralelamente, tem-se dedicado à poesia. Com o seu nome próprio publicou: 

1954, Lágrimas: sonetos, Vila Real de Santo António, ed. de autora (v. catálogo, 

n.º 244.). 

Com o pseudónimo Lolita Ramirez publicou a sua restante produção: 

1967, Flores do meu caminho, Mértola, ed. de autora (v. catálogo, n.º 267.); 

1985, Saudade: sonetos, s.l., ed. de autora (v. catálogo, n.º 288.); 

1987, Shalom: sonetos, s.l., ed. de autora (v. catálogo, n.º 295.); 

1995, Nas tuas asas gaivota, Vila Real de Santo António, ed. de autora; 

2005, Luz do Sol-Pôr, Vila Real de Santo António, ed. de autora. 
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 RAMOS, Raul Pousão – nasceu em Olhão, a 24/11/1886, e 

morreu na mesma cidade, a 10/10/1932. Era filho de Maria do Carmo de Araújo Pousão 

(n. 31/12/1859) e de Manuel Joaquim do Ó Ramos. Era neto de Francisco Augusto 

Nunes Pousão, natural de Vila Viçosa e primeiro juiz de direito da Comarca de Olhão e 

de Maria Teresa Alves de Araújo. Era, portanto, primo-irmão do poeta João Lúcio (v.) e 

sobrinho do pintor Henrique Pousão. Tinha como irmãos Sílvio Pousão Ramos, 

conhecido versejador, (sócio comercial de José Gouveia, irmão de Abílio Gouveia (v. 

tipógrafos e industriais tipográficos) e Raquel Pousão do Ó Ramos, que casou com 

Francisco Fernandes Lopes. Casou, em 1917, com Aura Guerreiro Lima, distinta 

pianista olhanense.  

Fez os seus estudos no liceu de Faro e, em 1908, foi para a Grã-Bretanha 

frequentar um curso comercial que não terminou. Regressou em 1910, consciente da sua 

fraca vocação para as coisas práticas da vida e decidiu-se, por essa altura, viver por 

conta da escrita, como jornalista, poeta e novelista. 

Em 1913, emigrou para Santos, no Brasil, onde foi redactor do Diário de Santos. 

Regressou a Olhão em 1915 e deu algumas conferências, nomeadamente, Nós e o 

Brasil, O Tradicionalismo em Portugal e Portugal na Guerra.  

O jornalismo foi, de facto, a sua ocupação principal. Em 1906, fundou em Olhão 

o jornal Os Novos, em 1916 fundou a revista Hora Literária (v. catálogo, n.os 21 e 221) 

e, em 1918, o Cruzeiro do Sul. Todos eles tiveram, no entanto, curta duração. Depois da 

extinção deste último, mudou-se para Lisboa com a família, onde passou a exercer o 

jornalismo profissional. Porém, esta actividade não foi suficiente financeiramente e 

Raul Pousão Ramos regressou à terra natal em 1922. Durante toda a sua vida colaborou 

intensamente na imprensa regional, publicando artigos de índole política, cultural, 

poesias e novelas. 

Trabalhou em vários escritórios como tradutor-correspondente e acabou por se 

tornar escriturário num cartório notarial de Olhão. 

Publicou: 
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1909, Tristezas; 

1910, Contos Brancos; 

1911, Pétalas. 

 

RAMOS, Virgínia Guimarães Chaves – publicou o seguinte livro de poesia: 

1964, Sol-pôr, Tavira, ed. de autora (v. catálogo, n.º 252.). 

 

 RÉGIA, Vitória – é o pseudónimo literário de Alda 

Xavier da Silva Ferreira Mendes. Era filha de José Joaquim Ferreira e de Maria Vitória 

Xavier da Silva Ferreira. Em homenagem à memória da mãe escolheu o seu nome 

literário e o seu ex-libris, composto por uma vitória-régia. 

Passou a sua infância na Quinta de Santo Antonico, perto de Tavira, tendo, aos 

13 anos, mudado com a família para a casa dos avós maternos, na rua Borda d’Água 

d’Aguiar (actual rua Jacques Pessoa), em Tavira, que tem a particularidade de estar 

debruçada sobre o rio Gilão. 

Colaborou na imprensa regional e participou com os seus textos em jogos 

florais, nos quais ganhou vários prémios. Publicou: 

1937, O guerreiro cristão, Vila Real de Santo António, Bazar das Novidades (v. 

catálogo, n.º 315.). Foi premiado com a Menção Honrosa nos Jogos Florais Luso-

Espanhóis realizados em 1937; 

1939, Rosário de cantigas, Vila Real de Santo António, Bazar das Novidades (v. 

catálogo, n.º 319.); 

1940, Portugal maior: sonetos, Vila Real de Santo António, Bazar das 

Novidades (v. catálogo, n.º 320.); 

1943, Ao príncipe azul… Cartas que o Sol queimou, Vila Real de Santo 

António, Bazar das Novidades (v. catálogo, n.º 321.); 
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1944, Paz e amor, Vila Real de Santo António, Bazar das Novidades (v. 

catálogo, n.º 322.); 

1945, Aos pés da cruz, Vila Real de Santo António, Bazar das Novidades (v. 

catálogo, n.º 323.); 

1946, Santas tradições, Vila Real de Santo António, Bazar das Novidades (v. 

catálogo, n.º 324.); 

1957, A voz do coração: poema, Vila Real de Santo António, ed. de autora (v. 

catálogo, n.º 327.). 

 

RENDÓN, Manuel – publicou um livro de poemas em francês: 

1964, Spirales: poèmes, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 185.). 

 

 RODRIGUES, António Fernandes – nasceu a 17/03/1897, 

em Estoi. Era filho de outro do mesmo nome e de Maria Nascimento Rosa. 

Foi serralheiro de profissão, tendo sido um dos fundadores da Casa do Povo de 

Estoi, onde se empregou. 

Foi colaborador de vários jornais e correspondente de O Século. 

Foi poeta popular, tendo publicado: 

1962, O meu arquivo, 1.º vol., Estói, ed. de autor (v. catálogo, n.º 53.). 
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 RODRIGUES, José Júlio – nasceu em 1874, em 

Lisboa, e faleceu a 27/08/1948, em Niteroi, Brasil. Era filho de outro do mesmo nome, 

ilustre professor. 

Foi professor, escritor e conferencista de reconhecido mérito. 

Em Faro, foi reitor do liceu da cidade e, nessa altura, publicou no jornal O 

Século uma série de “Crónicas Algarvias”, que reuniu na 2.ª edição do livro Silhuetas e 

Visões (v. catálogo, n.º 28.). 

Fundou o Grupo de Amigos de Ossonoba, com o objectivo de preservar as 

ruínas de Milreu. 

Fixou-se mais tarde no Brasil, onde fundou a Academia de Altos Estudos e 

colaborou activamente no Instituto de Estudos Portugueses de Afrânio Peixoto. 

 

 ROSA, António Ramos – nasceu em Faro, no ano 

de 1924. 

Frequentou o ensino liceal em Faro, sem, contudo, o ter terminado devido a 

problemas de saúde. 

Começou a trabalhar em casas de comércio e a dedicar-se à leitura de autores 

portugueses e estrangeiros. Em 1945, deslocou-se para Lisboa, onde fez parte do 

M.U.D. Juvenil, regressando dois anos depois à sua terra natal. Quando aqui chegou, 

empregou-se novamente no comércio local, começou a dar explicações de Português, 
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Francês e Inglês e a fazer traduções para as Publicações Europa-América. Foi numa 

dessas sessões que conheceu o jovem poeta Casimiro de Brito (v.), com quem viria a 

coordenar a revista Cadernos do meio-dia (v. catálogo, n.º 36.) e, a incentivo daquele, a 

publicar o seu primeiro livro, O grito claro (v. catálogo, n.º 37.), que inaugurou a 

colecção A Palavra. Para além daquela revista, fundou também a revista Árvore e co-

dirigiu a Cassiopeia. 

A determinada altura passou a dedicar-se exclusivamente à actividade literária, 

quer na vertente da produção poética, quer na da tradução, quer na ensaística. Colaborou 

em diversos suplementos literários e jornais, tais como Correio do Sul, Diário de 

Lisboa, Diário Popular, Capital, O Comércio do Porto, Diário de Notícias, Diário de 

Coimbra; e nas revistas O Tempo e o Modo, Vértice, Colóquio-Letras, entre outras. 

A sua obra está traduzida para o francês, espanhol e búlgaro. 

Recebeu vários prémios nacionais e internacionais pela sua obra poética e de 

tradução. 

Em 1984, foi condecorado Grande Oficial da Ordem de Sant’Iago da Espada; 

em 1997, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique; em 2000, 

foi atribuído o seu nome à Biblioteca Municipal de Faro; em 2003, recebeu o título de 

Doutor Honoris Causa, pela Universidade do Algarve. 

Publicou os seguintes títulos de poesia: 

1958, O grito claro, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 37.); 

1960, Viagem através duma nebulosa, Lisboa, Editora Átcia. Prémio Fernando 

Pessoa; 

1960, Voz inicial, Lisboa, Moraes Editora; 

1961, Sobre o rosto da terra, Covilhã, Livraria Nacional; 

1963, Ocupação do espaço, Lisboa, Portugália Editora; 

1964, Terrear, Lisboa, Edições Minotauro; 

1966, Estou vivo e escrevo sol, Lisboa, Ulisseia; 

1969, A construção do corpo, Lisboa, Portugália Editora; 

1970, Nos seus olhos de silêncio, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 

1972, A pedra nua, Lisboa, Moraes Editora. Prémio de Literatura da Casa da 

Imprensa; 

1975, Ciclo do cavalo, Porto, Editora Limiar; 

1977, Boca incompleta, Lisboa, Editora Arcádia; 

1977, A imagem, Porto, Editorial Inova; 
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1978, As marcas no deserto, Lisboa, Edições & Etc.; 

1978, A nuvem sobre a página, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 

1979, Círculo aberto, Lisboa, Editorial Caminho; 

1979, Figurações, Porto, Editorial Inova; 

1980, Declives, Lisboa, Contexto Editora; 

1980, Figura: fragmentos, Porto, Editorial Inova; 

1980, O incêndio dos aspectos, Lisboa, A Regra do Jogo Editores. Prémio do 

Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários; Prémio de poesia 

PEN Club Portugal; 

1980, Les domaines enchanté, Porto, Editorial Inova; 

1980, As marcas do deserto (ed. bilingue Português – Francês, trad. Filipe 

Jarro), Lisboa, Editora Vega; 

1981, O centro na distância, Lisboa, Editora Arcádia; 

1982, O incerto exacto, Lisboa, Edições & Etc.; 

1983, Quando o inexorável, Porto, Editora Limiar; 

1984, Dinâmica subtil, Lisboa, Edições Ulmeiro; 

1984, Gravitações, Lisboa, Edições Litexa; 

1985, Ficção, Porto, Edição Nova Renascença; 

1985, Mediadoras, Lisboa, Edições Ulmeiro; 

1986, Clareiras, Lisboa, Edições Ulmeiro; 

1986, Vinte poemas para Albano Martins, Porto, Edições Exercícios de Dizer; 

1986, Volante verde, Lisboa, Moraes Editora. Prémio Nicola; 

1987, No calcanhar do vento, Coimbra, Edições Centelha; 

1988, O deus nu(lo), Viana do Castelo, Edições do Centro Cultural do Alto 

Minho; 

1988, O livro da ignorância, Ponta Delgada, Edições Signo; 

1989, Três lições materiais, Lisboa, Edições Kairos; 

1989, Acordes, Lisboa, Quetzal Editores. Grande Prémio de poesia da 

Associação Portuguesa de Escritores; 

1990, Estrias, Lisboa, Edições Átrio; 

1990, Facilidade do ar, Lisboa, Editorial Caminho; 

1990, O não e o sim, Lisboa, Quetzal Editores; 

1991, A intacta ferida, Lisboa, Relógio d’Água Editores; 

1991, Oásis branco, Lisboa, Edições Átrio; 
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1991, A rosa esquerda, Lisboa, Editorial Caminho; 

1992, As armas imprecisas, Porto, Edições afrontamento; 

1992, Clamores, Lisboa, Editorial Caminho; 

1992, Dezassete poemas, Lisboa, Editorial Escritor; 

1992, Pólen – silêncio, Porto, Editora Limiar; 

1993, Lâmpadas com alguns insectos, Guimarães, Pedra Formosa Edições; 

1994, O navio da matéria, Vigo, Editorial Espiral Maior; 

1994, O teu rosto, Guimarães, Pedra Formosa Edições; 

1995, A la table du vent, (ed. bilingue Português – Francês, trad. Patrick 

Quillicr, pref. Robert Bréchon), Nantes, Editora Le Passeur; 

1995, Três, Lisboa, Edições & Etc.; 

1996, Delta, seguido de Pela Primeira Vez, Lisboa, Quetzal Editores; 

1996, Figuras Solares, Lisboa, Edição Ara – Galeria de Arte / Publicações Dom 

Quixote. Il. de González Bravo; 

1997, A mesa do vento, seguido de As espirais de Dionísio, Guimarães, Edições 

Pedra Formosa; 

1997, Nomes de ninguém, Lisboa, Editoral Escritor; 

1997, Versões / Inversões, Santarém, Edição O Mirante; 

1998, A imagem e o desejo, Lisboa, Edição da Livraria Universitária; 

1998, A imobilidade fulminante, Porto, Campo das Letras Editores; 

1999, Pátria soberana, seguido de nova ficção, Vila Nova de Famalicão, 

Edições Quasi; 

2000, O princípio da água, Viana do Castelo, Edição do Centro Cultural do Alto 

Minho; 

2001, O aprendiz secreto, Vila Nova de Famalicão, Edições Quasi; 

2001, Deambulações Oblíquas, Lisboa, Quetzal Editores; 

2001, As palavras, Porto, Campo das Letras Editores; 

2002, O alvor do mundo (colab.), Vila Nova de Famalicão, Edições Quasi; 

2002, Cada árvore é um ser para ser em nós, Porto, Editora In-Libris; 

2002, Nascente submersa, Madeira, Colecção Livros de Cordel; 

2002, O sol: é todo o espaço, Lisboa, Editorial Escritor; 

2002, Os volúveis diademas, Porto, Editora Ausência; 

2003, Os animais do Sol e da sombra, seguido de corpo inicial, Vila Nova de 

Famalicão, Edições Quasi; 
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2003, Meditações metapoéticas / Méditation metapoétiques (com Robert 

Bréchon), Lisboa, Editorial Caminho; 

2003, O que não pode ser dito, Évora, Edição de Casa do Sul; 

2004, Relâmpagos de nada, Fafe, Editora Labirinto; 

2004, Sete livros e sete desenhos, Lisboa, Edições Asa; 

2005, Bichos Instantâneos (colab.), Vila Nova de Famalicão, Edições Quais. Il. 

de A. R. Rosa; 

2005, Génese, Lisboa, Roma Editora; 

2005, Vogal viva: 7 poemas 7 desenhos, Lisboa, Centro Português de Serigrafia; 

2006, Vasos Comunicantes (colab.), Fafe, Editora Labirinto. 

Publicou as seguintes antologias: 

1974, Horizonte imediato, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 

1974, Não posso adiar o coração: obra poética, vol. I, Lisboa, Plátano Editores; 

1975, Animal olhar: obra poética, vol. II, Lisboa, Plátano Editores; 

1975, Respirar a sombra viva: obra poética, vol. III, Lisboa, Plátano Editores; 

1977, A palavra e o lugar, Lisboa, Publicações Dom Quixote; 

1983, Matéria de amor, Lisboa, Editorial Presença; 

1987, A mão de água e a mão de fogo, Coimbra, Editorial Fora do Texto; 

1989, Obra poética, vol. I, Coimbra, Editorial Fora do Texto; 

1997, Poemas Escolhidos (org. Maria Filipe Ramos Rosa), Lisboa, Civilização / 

Contexto Editores; 

2005, Animal Olhar, (org. e pref. de Rosa Alice Franco e Rodrigo Petrónio), São 

Paulo, Escrituras Editora; 

Colaborou nos seguintes volumes colectivos: 

1989, Duas águas, um rio (com Casimiro de Brito), Lisboa, Publicações Dom 

Quixote; 

1991, Rotações (com Agripina Costa Marques e Carlos Poças Falcão), Lisboa 

Edição Cadernos Solares; 

1993, O centro inteiro (com Agripina Costa Marques e António Magalhães, 

Lisboa Edição Cadernos Solares; 

1994, Méditations Metapoétiques, Lisboa, Colóquio-Letras, Abr. – Set. 

Publicou as seguintes traduções: 
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1969, Algumas das palavras (Paul Éluard) (colab. com Luiza Neto Jorge), 

Lisboa, Publicações Dom Quixote. Prémio da Fundação de Hautvilliers para o diálogo 

das Culturas. 2.ª ed., bilingue, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1977; 

1983, Arquitectura dos signos: poemas de Ulalume González de Leon, Porto, 

Edições de O Oiro do Dia; 

1992, Dádivas de luz (Edwin Honing), Lisboa, Editorial Caminho; 

1993, “Poemas de Bernard Noël e de Anne Portugal”, in Sud-Express-Poesia 

Francesa de Hoje, Lisboa, Relógio d’Água Editores; 

Publicou os seguintes ensaios: 

1962, Poesia, liberdade livre, Lisboa, Moraes Editora. 2.ª ed., 1985; 

1979, A poesia moderna e a interrogação do real – I, Lisboa, Editora Arcádia; 

1980, A poesia moderna e a interrogação do real – II, Lisboa, Editora Arcádia; 

1987, Incisões oblíquas, Lisboa, Editorial Caminho; 

1991, A parede azul, Lisboa, Editorial Caminho. 

 

ROULET, Lionel de – era filho de Hélène Laure de Coninck, casada com o 

pintor algarvio Carlos Porfírio. 

Foi discípulo e, mais tarde, cunhado de Jean-Paul Sartre. 

Em 1940, vítima de uma tuberculose óssea veio para Faro, onde a mãe e o 

padrasto residiam desde 1939, afastados de Paris devido à guerra que se anunciava. 

Aqui instalado, convidou a amiga Hélène de Beauvoir a vir ter com ele. Em 1942, 

casaram em Lisboa e ficaram no país até 1946. 

Em Faro, e com o auxílio de Hélène de Beauvoir, iniciou uma actividade 

cultural intensa. Tornou-se secretário do Círculo Cultural Camões, mais tarde 

denominado Círculo Cultural do Algarve; criou uma delegação do Instituto Francês, 

responsável pela edição da revista Afinidades: revista de cultura luso-francesa (v. 

catálogo, n.º 148.), de que foi o chefe de redacção. Ao abrigo do Instituto Francês, 

promoveu a aprendizagem da língua francesa, organizou conferências, recitais e 

tertúlias literárias. 

Em 1945, tornou-se adido do Instituto Francês, em Lisboa. Organizou a vinda a 

Portugal da cunhada, Simone de Beauvoir, para um ciclo de conferências sobre a 

ocupação nazi em França. No período em que cá esteve, a escritora deslocou-se ao 

Algarve com a irmã e o cunhado, aqui privando com a intelectualidade farense. 
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Em 1946, regressou a Paris, sendo promovido a Coronel e nomeado director de 

informação em Viena de Áustria. 

Em 1947, foi nomeado adido de informação em Belgrado. 

Em 1948, ingressou no Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros. 

Em 1949, foi deslocado para Marrocos. 

Em 1950, instalou-se em Milão, onde ficou encarregue da direcção do Centro 

Cultural Francês. 

Em 1960, foi nomeado director da Juventude, dos Desportos e da Cultura 

Popular no Conselho da Europa, em Estrasburgo. 

Faleceu no ano de 1990. 

 

SABINO, O Desconhecido – pseudónimo de Manuel José, nascido a 

24/09/1909, em Poço Seseiro, freguesia da Mexilhoeira Grande. 

Frequentou o ensino primário, mas só em adulto viria a completá-lo. Fez-se 

jardineiro na Alameda João de Deus, em Faro, e aí deu asas à sua imaginação, 

produzindo arranjos, decorações, ornamentações, canteiros, altares, presépios, 

combinações de várias cores que iluminavam a Alameda. A arte de “Mestre Sabino” 

não passou despercebida, participando em espectáculos teatrais com os seus cenários 

naturais: Ratos e Homens, de John Steinbeck, Sol na Floresta, de Romeu Correia, 

Rosairinha, de Emiliano da Costa, Trilogia das Barcas, de Gil Vicente, Coelhinho 

Pardinho que ficou sem rabo, de Aquilino Ribeiro e peças do Grupo de Teatro do 

Círculo Cultural do Algarve. 

A par desta actividade, “Mestre Sabino” dedicou-se também à poesia e decidiu-

se a publicar uma colectânea dos seus poemas, que Emílio Campos Coroa (v.) 

seleccionou: 

1981, A minha paixão, ed. de autor (v. catálogo, n.º 205.). 

Em 1939, entrou para o corpo de Bombeiros Municipais de Faro, no qual 

chegou a Chefe Honorário, assim se aposentando. 
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 SANCHO, José Dias – nasceu a 22/04/1898, em São 

Brás de Alportel, e faleceu em Faro, a 10/01/1929. Era filho de outro do mesmo nome e 

de Maria Dias Sancho. Era irmão de Adelina Dias Nobre, casada com João da Silva 

Nobre, e de Palmira Dias Uva, casada com José de Sousa Uva Júnior. Casou com uma 

filha do poeta João Lúcio (v.), Helena Pousão Pereira, com quem teve uma filha. 

 Estudou no liceu de Faro e formou-se em Direito, na Faculdade de Lisboa, em 

1926; no entanto, não chegou a exercer advocacia. 

 Profissionalmente, foi Conservador do Registo Civil de Ourique, de São Brás de 

Alportel, e, finalmente, do de Faro. 

José Dias Sancho foi jornalista, poeta, cronista, romancista, crítico de arte, 

crítico literário, desenhador, caricaturista e até escultor. Ainda estudante liceal, foi um 

dos fundadores do Correio do Sul, de Faro, juntamente com Bernardo de Passos (v.) e 

António Crisóstomo dos Santos (v.). Era colaborador assíduo do Correio Olhanense, 

onde publicava poemas, crónicas, desenhos e contos. Foi, na verdade, um amante de 

Olhão, caracterizando-a como a “Vila Cubista”, epíteto por que ainda hoje é 

reconhecida esta cidade algarvia. Em Lisboa, foi director do jornal diário A Situação. 

Foi também um apaixonado por cinema, constituindo com Carlos Porfírio e o 

primo, Roberto Nobre, uma empresa dedicada à sétima arte, a Sancho, Limitada. 

Na sua obra, contam-se os seguintes títulos: 

1914, A ceia dos cábulas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 130.); 

1916, Canções d’amor, Lisboa, Imprensa Lucas; 

1916, Aos homens de Portugal! (Versos), Faro, O Sul (v. catálogo, n.º 132.); 

1920, Os Ídolos de Barro – I – Albino Forjaz de S. Paio, Lisboa, Casa Ventura 

Abrantes; 

1921, Serenata de Mefistófeles, Faro, Livraria das Novidades (v. catálogo, n.º 

132.); 
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1922, Os Ídolos de Barro – II – Júlio Dantas, Olhão, Editora Olhanense, Lda. 

(v. catálogo, n.º 215.); 

1925, Deus-Pan, Porto, Renascença Portuguesa; 

1925, A paisagem, a mulher e o amor nos versos de João Lúcio, Cândido 

Guerreiro e Bernardo de Passos, Lisboa, Aillaud e Bertrand; 

1928, El-rei bebé, s.l., s.n.; 

1928, Roteiro do Algarve, Lisboa, Emp. Nacional de Publicidade; 

192?, Bezerros de ouro, Lisboa, Ed. da Sociedade Contemporânea; 

Ritual do amor. 

 

SANTOS, A. – António Rodrigues dos Santos era o seu nome completo. Era 

natural de Tavira. 

Escreveu, em colaboração com Joaquim Maria Galhardo (v.), as seguintes 

coplas: 

1927, Coplas do arranjo em 1 acto e 2 quadros de alguns números da revista 

Na Corda Bamba de A. Santos e J. Galhardo, Tavira, ed. de autores (v. catálogo, n.º 

232.). 

 

 SANTOS, António Augusto – foi jornalista desportivo e 

empregado da CP. 

Publicou duas peças teatrais: 

1958, Benfica-Sporting: farsa em um acto, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

167.); 

1959, Vilhenas: drama histórico, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 172.). 
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 SANTOS, António Crisóstomo dos – nasceu a 

27/01/1878 em Tavira e morreu a 14/02/1951, em Lisboa. Filho de José Maria dos 

Santos (v. tipógrafos e industriais gráficos) e de Maria do Sacramento Santos. Eram 

seus irmãos Maria Catarina Rodrigues Santos, Eduardo José dos Santos, brigadeiro, e de 

José Maria dos Santos Júnior, engenheiro. 

Casou com Aurélia de Avelar Santos de quem teve dois filhos: Rui de Avelar 

Santos (v.), advogado, e Joaquim de Avelar Santos, capitão e professor da escola do 

exército. 

Profissionalmente, foi funcionário das finanças, o que o afastou do Algarve e, 

em 1919, foi colocado no serviço de finanças de Faro. Em Outubro de 1926, foi 

nomeado secretário do Ministro da Justiça, o Dr. Manuel Rodrigues, cargo que o 

afastou novamente da sua província. 

A par da profissão de funcionário público, António Crisóstomo dos Santos 

sempre se dedicou ao jornalismo, gosto aliás nada estranho na sua família. O pai, 

proprietário da Tipografia Burocrática (v.), em Tavira, e do Jornal de Annuncios, que se 

transformou a 03/01/1901 n’ O Heraldo, abriu as colunas dos jornais à veia poética e 

jornalística do filho, que assinava com o pseudónimo CHRYSO, as gazetilhas, género 

em que se notabilizou. Na verdade, e de acordo com o testemunho do irmão, Eduardo 

Santos35, o grande animador do jornal O Heraldo foi mesmo António Crisóstomo dos 

Santos, cuja saída do Algarve, no ano de 1912, acabou por determinar a venda da 

Tipografia Burocrática e do jornal. 

Agosto de 1899 foi a data em que António Santos se lançou na primeira 

aventura jornalística e literária com mais responsabilidade, fundando com os amigos 

João Lúcio (v.), José Ribeiro Castanho (v.) e José Francisco Teixeira d’Azevedo (v.) o 

                                                 
35 O Povo Algarvio, n.os 1406 e 1407, 18/06/1961. 
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jornal O Reyno do Algarve (13/08/1899 – 05/11/1899) (v. catálogo, n.º 228.), que se 

tratou, no fundo, de uma experiência de Verão. 

De regresso ao Algarve, mais propriamente a Faro, em 1919, onde reencontrou 

os amigos da juventude, António Santos regressou também intensamente à sua 

actividade jornalística e a 01/02/1920 fundou com Bernardo de Passos (v.) e José Dias 

Sancho (v.) o semanário Correio do Sul, cuja direcção se viu forçado a abandonar 

quando foi chamado a desempenhar as funções de secretário de ministro da justiça, em 

1926. 

Em Lisboa, colaborou no Diário da Manhã, n’ A Situação, na República e no 

Diário de Notícias. Neste último, teve a seu cargo a secção Vida Artística e a crítica 

cinematográfica. 

Utilizou, ao longo da sua vida, os pseudónimos CHRYSO n’ O Heraldo, João 

Triste no Correio do Sul e Antonito nos jornais de Lisboa. 

 

 SANTOS, Rui – Rui de Avelar Santos era o seu nome 

completo. Era filho de António Crisóstomo Santos (v.) e de Aurélia de Avelar Santos. 

Concluiu o ensino liceal de Faro e formou-se em Direito, após o que passou a 

exercer actividade de advogado em Pombal. 

Ainda em Faro, iniciou-se nas lides jornalísticas e poéticas, publicando os seus 

primeiros versos no jornal que o pai dirigia, o Correio do Sul. Pouco depois, em 1926, 

deu à estampa o seu primeiro livro de poesia, Tu (v. catálogo, n.º 27.). Afastado do 

Algarve por razões profissionais, continuou a escrever, tendo publicado: 

1933, Baladas, s.l., s.n.; 

1948, Noite: poesia, s.l., s.n.; 

1961, Passaporte, s.l., s.n.; 

 

SERPA, Joaquim João – nasceu em data desconhecida em Portimão e morreu 

em Agosto de 1917, em Lisboa. 
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Casou em Lagos, a 28/02/1881, com Maria da Piedade Bastos, professora oficial 

da vila e, mais tarde, professora do Colégio do Bom Sucesso, em Lisboa. 

Iniciou a vida jornalística em Lagos como redactor do Notícias do Algarve 

(23/01/1878 – Jul. 1883). Na sua terra natal fundou a Tipografia d’ A Independência (v.) 

em Fev. 1880, deslocando-a em finais de 1882 para Lagos, onde residia desde 1881, 

data do seu casamento. Aí sedeada, Joaquim João Serpa atribuiu-lhe a designação 

Tipografia Moderna (v.). Nesta oficina fundou e dirigiu O Liberal que se publicou entre 

26/04/1883 e 15/10/1889. Colaborou n’ O Imparcial (1892) e na Semana de Lagos 

(1895). 

Em 1890, colocou a oficina à venda e partiu para Lisboa. Na capital colaborou 

em diversos jornais e foi revisor da Casa Editora de António Maria Pereira. Entretanto, 

continuou a colaborar na imprensa algarvia. 

 

SIDÓNIO, Augusto – publicou: 

1944, Sol do Algarve: cantigas, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 100.). 

 

 SILVA, Alberto Marques da – nasceu no ano de 1900, 

em Alhandra, e faleceu em 1975, na cidade de Lisboa. Contudo, foi em Faro que passou 

grande parte da sua vida. 

Foi um verdadeiro dandi: preocupado com a aparência, dedicado à noite, ao jogo 

e ao galanteio, foi um dos poetas admirados pelo escol farense. Os seus livros foram, na 

altura, verdadeiros êxitos: a sua entrada no prelo era noticiada nos jornais Correio do 

Sul e O Algarve e mesmo antes do livro ver a luz do dia já estava esgotado, através do 

sistema de inscrições. Uma percentagem da tiragem do livro era sempre destinada a 

amigos, familiares, bibliotecas e imprensa. 

Publicou: 



 586 

1950, Varanda dos meus sonhos: versos, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

109.); 

1956, Meu coração vai falar… versos, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 114.); 

1956, Meu coração vai falar… versos, 2.ª ed., Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

115.); 

1958, Rosas do meu jardim: versos, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 116.) 

1958, Rosas do meu jardim: versos, 2.ª ed., Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

117.) 

1963, Janela azul, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 54.); 

1970, Versos de amor e saudade, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 62.). 

 

SILVA, Rogério – colaborou no Jornal do Algarve num espaço dividido com 

mais três amigos, Luís M. Horta (v.), Ofir Renato das Chagas (v.) Sebastião Leiria (v.), 

de que resultou o livro de crónicas Espaço de Tavira (v. catálogo, n.º 268.). 

 

 SOUSA, Manuel Caetano de – nasceu a 23/02/1891, em S. 

Matias, Beja, e faleceu a 13/04/1974, em Lisboa. Casou com Maria Francisca Dias, 

natural de Lagos. 

Aos 16 anos, alistou-se voluntariamente na vida militar e, em 1908, foi 

promovido a segundo-sargento, sendo colocado em Lagos e transitando depois para 

Faro. Também como voluntário alistou-se no “Batalhão de Portugal”, durante a I Guerra 

Mundial. Regressou da guerra em 1918 e fixou-se em Faro até 1932. 

Foi presidente da Junta geral do Distrito, conseguiu instalar um asilo-oficina 

distrital para o sexo masculino e um sanatório para tuberculosos. 

Foi um assíduo colaborador da imprensa regional e fundou o jornal Moca 

(«Semanário para defesa do Consumidor»), para o qual creio que adquiriu uma oficina 

própria, a Tipografia de o Moca (v.). 

Dedicado ao culto das letras, publicou: 
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1910, Amor e dinheiro: drama em 4 actos, Lisboa, A Imprensa Africana; 

1920, Versos (com uma apreciação do ilustre poeta Dr. Rodrigues Davim), 

Faro, Livraria das Novidades (v. catálogo, n.º 133.); 

1922, Teatro: sacrifício de enfermeira: teatro, Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 

128.); 

[1923?], Rosa Maria, Faro, Livraria A. S. Capela (v. catálogo, n.º 129.); 

1923, Sinfonia dolorosa, Faro, Livraria Capela (v. catálogo, n.º 137.); 

1924, Quem canta…, Faro, Livraria Palma & Fazenda, Lda. (v. catálogo, n.º 

139.); 

1969, Mãos calejadas, Mafra, Elo – Publicidade Artes Gráficas. 

 

 STOCKLER, J. Santos – José dos Santos Stockler era o 

seu nome completo. Nasceu em Porches, Lagoa, no ano de 1910, e faleceu em Faro, no 

ano de 1989. 

Foi jornalista e poeta perseguido pela PIDE, várias vezes preso em Caxias e no 

Aljube. 

Foi colaborador de O Diabo (1934-1941), Diário de Notícias, Diário de Lisboa, 

República, Jornal de Letras e Artes, Comércio do Porto, Diário de Coimbra, Notícias 

de Chaves, Notícias de Guimarães, Gazeta do Sul, Foz do Guadiana, Jornal do 

Algarve, das revistas Cultura e Voga, e fundou e dirigiu o jornal Terra Algarvia, de 

Faro. 

Na sua produção poética, contam-se os seguintes títulos: 

1963, Cadernos da Panorâmica Poética Luso-Hispânica, Lisboa; 

1967, Poemas do meu tempo, Rio Maior, Jornal do Oeste; 

1968, Diálogo com a noite, Rio Maior, Jornal do Oeste; 

1971, Jardins de Outono: poemas, s.l., ed. de autor (v. catálogo, n.º 270.); 

1975, Poesia mutilada, Faro, Cultura e Verdade (v. catálogo, n.º 276.); 

1982, Nas caves da memória, Lagoa, Câmara Municipal; 
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1984, Aquário do tempo. 

 

 TAVARES, Silva – foi poeta e dramaturgo. Foi 

funcionário superior da Emissora Nacional e director dos seus jogos florais. 

Em 1947, escreveu o poema Algarve de sonho e lenda (v. catálogo, n.º 153.), 

dedicado ao poeta Cândido Guerreiro. A publicação constitui uma autêntica raridade 

bibliográfica, visto que foram apenas produzidos 20 exemplares, os quais não entraram 

no mercado, sendo oferecidos a amigos do autor, como foi João Tavares, em cuja 

biblioteca se encontra o n.º 18, devidamente rubricado pelo autor. 

 

VALDEZ, Henrique Maria Travasso – era 2.º tenente da marinha na altura em 

que publicou o texto abaixo indicado, que dedica à guarnição da canhoeira Lurio. 

Publicou: 

1913, Sem Defeza!... Comedia em 1 Acto: Propaganda da Defeza Nacional, 

Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 97.). 

 

VALE, João Serrão Sinta do – publicou: 

1939, Rosa mística (novela), Faro, ed. de autor (v. catálogo, n.º 147.) 

 

VICTORINO, José – foi estudante do liceu de Faro, terminando o curso liceal 

em 1905. Neste ano, estreou-se como poeta numa publicação colaborada por mais 

quatro colegas e que foi prefaciada por Joaquim Rodrigues Davim (v.), à altura reitor do 

liceu. Cantares foi o nome da publicação (v. catálogo n.º 72.) e creio que a sua única 

incursão no mundo das letras. 

 

VILHENA, Arnaldo – Arnaldo Cardoso Vilhena era o seu nome completo. 

Foi delegado de saúde, em Faro. 
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Foi um dos fundadores do Círculo Cultural Camões, fazendo parte da sua 1.ª 

Comissão Directiva, juntamente com Joaquim Magalhães (v.) e Manuel Aleixo da 

Cunha. 

Publicou o texto abaixo indicado, destinado às festas do Ginásio Club Naval de 

Faro, no ano de 1959: 

1959, Cântico pagão do Sol e do mar, Faro, Ginásio Clube Naval, (v. catálogo, 

n.º 173.). 

 

 

Principais referências bibliográficas: 
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MAGALHÃES, Joaquim (pref.), A Obra Poética de Bernardo de Passos, São Brás de 
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MAGALHÃES, Joaquim Romero, NOBRE, Idalina e BATISTA, Patrícia, Toponímia 
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