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Resumo 

O trabalho agora apresentado constitui uma dissertação de mestrado em História 

Contemporânea, no domínio historiográfico da História Religiosa. Nele, pretende-se 

estudar a evolução do culto a Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, ao longo dos 

séculos XIX e XX. Nesse sentido procedeu-se à consulta de fontes primárias em quatro 

diferentes arquivos (paroquial, municipal, distrital e diocesano), assim como à consulta 

de artigos e de reportagens publicados em cerca de cem diferentes periódicos (locais, 

regionais e nacionais). Conclui-se que o culto a Nossa Senhora da Piedade passou por 

um processo de consolidação a nível local nos séculos XVIII e XIX, para, no decorrer 

do século XX, se consolidar a nível nacional. Em finais do século XIX, princípio do 

século XX, nomeadamente até às «aparições» de Fátima, a Festa da Piedade era já uma 

das maiores manifestações religiosas a Sul do Douro. Passando, após as «aparições» de 

1917, a ser uma das maiores celebrações religiosas, se não mesmo a maior, celebrada a 

Sul de Fátima. Demonstra-se como este culto, no início da segunda metade do século 

XX, adquire o estatuto de uma das mais importantes devoções Marianas à escala 

nacional, juntamente com as invocações Marianas cultuadas em Vila Viçosa, Sameiro e 

Fátima. 
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Abstract 

The work hereby delivered constitutes a Contemporaneous History dissertation, within 

the Religious History realm. It aims to achieve deeper insight into Our Lady of Pity cult, 

in the town of Loulé (Portugal), throughout the XIX and XX centuries. Therefore, 

search was made in primary sources of information from four different archives 

(parochial, municipal, districtal and diocesan), as well as in published articles and 

journalistic stories from a pool of approximately a hundred publications (local, regional 

and national scope). I managed to conclude that Our Lady of Pity cult has progressed in 

a consolidation process at a local level in the XVIII and XIX centuries, then being 

stabilized at a national level in the XX century. At the end of the XIX century and at the 

beginning of the XX mostly before Our Lady «apparitions» in Fátima, the Pity 

Ceremonies had become one of the paramount religious celebrations at south of Douro. 

After 1917
th

 «apparitions», the cult has effectively to become one of the greatest 

religious events, if not the greatest one, celebrated at south of Fátima. It is hereby 

demonstrated how this cult, in the XX century second half, has gained the status of one 

of the most important national devotions to Our Lady, together with other Our Lady 

faith invocations at Vila Viçosa, Sameiro and Fátima.    

 

 

 

KEYWORDS: Our Lady cult, Pity, Loulé, Great Feast, Holy Mother. 

  



VI 
 

Índice 

 

Introdução ....................................................................................................................... 1 

I – A génese do culto a Nossa Senhora da Piedade em Loulé ..................................... 4 

II – O culto Mariano em Portugal na Época Contemporânea ................................. 11 

III – A Mordomia de Nossa Senhora da Piedade (1806 – 1911) ............................... 16 

III.01 – A organização do culto ................................................................................... 16 

III.02 – As contas anuais da Mordomia (1806 - 1911) ............................................... 17 

III.03 – Explicação necessária sobre a taxa de variação média anual dos preços .. 17 

III.04 – Os grandes números ....................................................................................... 18 

III.05 – A evolução populacional da vila e do concelho de Loulé (1802 - 1909) ...... 19 

III.06 – O peso das receitas ordinárias ....................................................................... 21 

III.06.01 – A evolução da receita obtida através dos foros ....................................... 23 

III.06.02 – A evolução da receita obtida através do peditório pelos campos .......... 24 

III.06.03 – A evolução da receita obtida através do peditório com a coroa ............ 26 

III.06.04 – A evolução da receita obtida no dia da Festa Grande ............................ 27 

III.07 – As Invasões Francesas e a dilapidação do património religioso ................. 31 

III.08 – A compra de um novo andor (1859) .............................................................. 33 

III.09 – A pintura das paredes laterais da nave da ermida (1895) ........................... 33 

III.10 – A ruralização versus a urbanização do concelho de Loulé no último 

quartel do século XIX ................................................................................................... 34 

IV – A consolidação local do culto ao longo dos séculos XVIII e XIX ..................... 36 

IV.01 – As secas e as preces «ad petendam pluviam» (1750 e 1773) ........................ 36 

IV.02 – Um casamento real (1835) .............................................................................. 37 

IV.03 – O tremor de terra (1856) ................................................................................ 39 

IV.04 – O roubo da Imagem (1893)............................................................................. 41 

V – O culto durante a Primeira República................................................................. 51 



VII 
 

V.01 – A Lei de Separação do Estado das Igrejas........................................................ 51 

V.02 – A nacionalização dos bens da Igreja ............................................................... 53 

V.02.01 – Os bens da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade .............................. 53 

V.03 – As restrições às procissões e às manifestações religiosas ao ar livre ............ 55 

V.03.01 – A Festa Grande da Piedade de 1912 .......................................................... 58 

V.03.02 – A Festa Pequena da Piedade de 1913 ......................................................... 61 

V.03.04 – A Festa Grande da Piedade de 1913 .......................................................... 64 

V.03.05 – A Festa Grande da Piedade de 1914 .......................................................... 65 

V.03.06 – A Festa Grande da Piedade de 1915 .......................................................... 67 

VI – A consolidação nacional do culto ao longo do século XX ................................. 68 

VI.01 – A Festa da Piedade no virar do século XIX para o século XX: uma das 

maiores romarias a Sul do Douro ............................................................................... 68 

VI.02 – Os primeiros indícios ...................................................................................... 72 

VI.03 – Os pregadores convidados para as Festas da Piedade (1869 – 2013) ......... 74 

VI.04 – A ida a Roma do estandarte processional de Nossa Senhora da Piedade 

(1954).............................................................................................................................. 77 

VI.05 – A visita à ermida do cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1961) ........ 80 

VI.06 – A geografia das promessas (1958 – 1974) ...................................................... 82 

VI.07 – Os celebrantes de missas na ermida (1968 – 1989)....................................... 84 

VII – A construção de uma nova igreja no santuário. Uma odisseia que durou 

quarenta anos ................................................................................................................ 85 

VIII – O registo de promessas e o número de missas celebradas na ermida de 

Nossa Senhora da Piedade, na segunda metade do século XX: uma tendência de 

secularização na sociedade portuguesa....................................................................... 92 

VIII.01 – Breve enquadramento.................................................................................. 92 

VIII.02 – As promessas registadas a Nossa Senhora da Piedade (1958 - 1974) ...... 94 

VIII.03 – Registo de sacerdotes que celebraram cerimónias eucarísticas na ermida, 

entre 1968 e 1989........................................................................................................... 97 



VIII 
 

IX – A Festa: quando o espectáculo se alia à Fé, ou quando o profano anda de 

mãos dadas com o sagrado ......................................................................................... 101 

IX.01 – Procissão ou Festa? ....................................................................................... 101 

IX.02 – As duas Festas: a «religião institucional» versus a «religião popular» .... 102 

IX.03 – O clero face aos Homens do Andor ............................................................. 104 

IX.04 – A influência da «Marcha-Hino» .................................................................. 104 

IX.05 – A subida da ladeira: quando o espectáculo se alia à Fé ............................. 105 

IX.06 – No passado, como no presente: o «louco entusiasmo» ou a «exuberância 

pagã da Festa» ............................................................................................................. 106 

IX.07 – O clero face à Festa ....................................................................................... 111 

IX.08 – A Igreja Católica face às especificidades das tradições locais................... 113 

X – A tradição dos Homens do Andor ...................................................................... 115 

X.01 – Apresentação ................................................................................................... 115 

X.02 – A história dos Homens do Andor até 1760 ................................................... 116 

X.03 – O terramoto de 1755 e a destruição do andor .............................................. 117 

X.04 – 1760: o começo de uma nova era ................................................................... 117 

X.04.01 – A importância da ruralidade na selecção dos Homens do Andor ......... 118 

X.04.02 – A influência andaluza na segunda metade do século XIX, princípio do 

século XX ..................................................................................................................... 119 

X.04.03 – Quando as duas «equipas» passaram a ser uma só ................................ 123 

X.05 – O léxico criado e falado pelos Homens do Andor ........................................ 124 

X.05.01 – A influência do léxico tauromáquico no léxico falado pelos Homens do 

Andor ........................................................................................................................... 125 

XI – A Mãe Soberana na literatura popular ............................................................ 127 

XI.01 – «Porque a alma desse povo / vai dentro daquele andor» ........................... 128 

XII – Conclusão .......................................................................................................... 131 

XIII – Fontes ............................................................................................................... 137 



IX 
 

XIII.01 – Fontes manuscritas .................................................................................... 137 

XIII.02 – Fontes impressas ........................................................................................ 140 

XIII.03 – Fontes periódicas citadas ........................................................................... 144 

XIV – Bibliografia consultada ................................................................................... 146 

XIV.01 – Trabalhos e estudos .................................................................................... 146 

XIV.02 – Artigos científicos ....................................................................................... 152 

XIV.03 – Artigos publicados em periódicos ............................................................. 156 

XV – Índice de Apêndices .......................................................................................... 158 

XV.01 – Apêndice n.º 1: Pregadores sacros convidados para as Festas em honra de 

Nossa Senhora da Piedade, entre 1869 e 2013.......................................................... 159 

XV.02 – Apêndice n.º 2: Quadro-resumo com o número de pregadores convidados, 

ordenados por circunscrição eclesiástica .................................................................. 182 

XV.03 – Apêndice n.º 3: Quadro-resumo com o número de pregadores convidados 

pertencentes à diocese do Algarve, ordenados por localidades / paróquias .......... 183 

XV.04 – Apêndice n.º 4: Dicionário Mãe Soberaneiro. (O léxico utilizado pelos 

Homens do Andor)...................................................................................................... 184 

XV.05 – Apêndice n.º 5: Listagem de alguns Homens do Andor da Nossa Senhora 

da Piedade, entre 1919 e 2013 .................................................................................... 195 

XVI – Índice de Anexos Documentais....................................................................... 211 

 

  



X 
 

Lista de Abreviaturas: 

 

AA. VV.: autores vários  

art.: artigo 

c: cerca de  

cf.: conferir 

cit.: citado 

coord.: coordenação  

cx.: caixa 

doc.: documento  

fl.: folha 

fls: folhas 

mç.: maço  

n.º: número  

op. cit.: obra citada 

p.: página 

p. ex.: por exemplo 

pp.: páginas 

s/d.: sem data 

s/l.: sem local  

ss.: seguintes 

v.º: verso  

vol.: volume  

 

 

 

 



XI 
 

 

Lista de Siglas: 

 

A.D.F.: Arquivo Distrital de Faro.  

A.H.D.A.: Arquivo Histórico da Diocese do Algarve.  

A.M.L.: Arquivo Municipal de Loulé.  

A.N.T.T.: Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  

A.P.S.S.: Arquivo da Paróquia de São Sebastião, em Loulé.  



1 
 

Introdução 

 

Sempre me interroguei o que estaria por detrás do culto a Nossa Senhora da Piedade, em 

Loulé. De onde vinha toda aquela devoção? Aquela vivacidade? Aquela energia? 

Aquela força? Aquela peculiaríssima Festa? Para mim, todo aquele culto se afigurava 

peculiar.  

Havendo alguns trabalhos, mais ou menos científicos, dedicados a este culto, nos 

ramos da Economia local e do Design e Cultura Visual, deparei-me que não havia 

nenhum trabalho científico no ramo da História. Estranhei. Sendo, este, um dos maiores 

cultos Marianos a nível nacional, provavelmente um dos maiores a Sul do Douro (até às 

«aparições» de 1917) e o maior a Sul de Fátima (após as «aparições») e havendo 

alguma bibliografia científica dedicada a alguns desses cultos
1
, porque é que não 

haveria nenhum trabalho no ramo da História dedicado à Nossa Senhora da Piedade, de 

Loulé? Por desconhecimento? Por isolamento? Por desinteresse? Pelo facto da 

religiosidade popular se encontrar mais intensamente presente nas regiões do Norte e do 

Centro do país, concentrando, por esse facto, as atenções dos investigadores que se 

dedicam a estas temáticas? Ou, então, seria um pouco de cada uma das razões atrás 

aventadas? Não o sei responder. 

Porém, a minha curiosidade intelectual era mais forte. Queria encontrar algumas 

respostas, para as perguntas que há algum tempo perseguiam o meu consciente. Como é 

que terá surgido este culto? Como é que o mesmo se terá desenvolvido ao longo dos 

séculos? De que forma o profano se alia tão intensamente ao sagrado nas suas duas 

festas anuais? De onde veio todo aquele salero que os louletanos dedicam à sua Virgem 

                                                             

* Este trabalho encontra-se redigido de acordo com as regras do antigo acordo ortográfico 

(Português Tradicional).  

1
 Veja-se, a título de exemplo, as seguintes obras: CABRAL, Fernando, Festas de Nossa 

Senhora dos Remédios, A Romaria de Portugal, Lamego, F. Cabral, 2002; LEAL, João, As Festas do 

Espírito Santo nos Açores. Um estudo de antropologia social, Lisboa, Dom Quixote, 1994; LEITE, 

Fernando, História do Sameiro, Braga, edição da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, 1964; 

MARQUES, Luís, Tradições Religiosas entre o Tejo e o Sado. Os Círios do Santuário da Atalaia, 3.ª 

edição revista e aumentada, Lisboa, Assírio e Alvim, 2005; MARQUES, Luís, Arrábida e a sua 

Religiosidade Popular, Lisboa, Assírio e Alvim, 2009; MARRANA, Cónego José António, História do 

Culto de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego, Porto, [s/n], 1957; PENTEADO, Pedro, Peregrinos 

da memória. O santuário de Nossa Senhora da Nazaré. 1600-1785, Lisboa, Centro de Estudos de 

História Religiosa, Universidade Católica Portuguesa, 1998; PIMENTEL, Alberto, Nossa Senhora da 

Agonia em Viana do Castelo, Lisboa, Bertrand, 1906; SANTO, Moisés Espírito, Cinco Mil Anos de 

Cultura a Oeste. Etno-História da Religião Popular numa região da Estremadura, Lisboa, Assírio e 

Alvim, 2004; TORGAL, Luís Filipe, «O Sol bailou ao meio-dia», A criação de Fátima, Lisboa, Tinta-da-

china, 2001.   
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local? Como é que surgiu a tradição dos Homens do Andor? Qual é a importância 

desses homens no decorrer das Festas? Eram tantas as perguntas; e nenhumas as 

respostas. Teria que começar do zero.  

Nesse sentido, propus-me ser o primeiro a trabalhar, historiograficamente, este 

tema. Com todos os inconvenientes e dificuldades que dessa situação pudessem advir.  

Não havendo, como atrás escrevi, bibliografia científica sobre o tema, existiam, 

no entanto, algumas fontes primárias que nunca antes tinham sido trabalhadas. 

Guardadas em quatro diferentes arquivos: Arquivo Distrital de Faro, Arquivo Histórico 

da Diocese do Algarve, Arquivo Municipal de Loulé e Arquivo da Paróquia de São 

Sebastião, em Loulé. A que se deve acrescentar os milhares de artigos publicados, desde 

a década de 1880, na imprensa local, regional, nacional e internacional, sobre este culto. 

E foi isso que fiz: fui consultar todas essas fontes. Porque se o caminho faz-se 

caminhando; a investigação faz-se investigando. 

O culto a Nossa Senhora da Piedade é antigo. Vem, pelo menos, desde 1553, ano 

em que se edificou a sua ermida. Tratando-se, deste modo, de uma devoção multisecular 

é natural que essa devoção tenha sido eternizada sob diversas formas. A um nível 

literário a Nossa Senhora da Piedade recebeu as atenções de uma Lídia Jorge
2
. As 

atenções poéticas de um António Aleixo
3
 ou de um Leonel Neves

4
. Até ao nível do 

Cancioneiro Popular Português, José Leite de Vasconcelos recolheu uma quadra em 

sua homenagem
5
. Estácio da Veiga, no seu Romanceiro do Algarve, recolheu a «Lenda 

da Nossa Senhora da Piedade»
6
. Na pintura, Carlos Porfírio deixou-nos o célebre 

quadro de Nossa Senhora da Piedade sendo, em procissão, transportada
7
. Todavia, ao 

                                                             
2
 Cf. JORGE, Lídia, «Sexto Olhar», in Loulé, 5 Olhares, direcção de Miguel Madeira, Loulé, 

edição da Câmara Municipal de Loulé, 2002, pp. 7-10.  

3
 Cf. ALEIXO, António, «Festa de Nossa Senhora da Piedade», impresso sobre papel, 1925.  

4
 Cf. NEVES, Leonel, «Ladainha Louletana», poema dedicado «à memória do poeta Aleixo», in 

Natural do Algarve, colecção Poesia e Verdade, [s.l.], Guimarães Editores, 1968, pp. 65-68.  

5
 Cf. Cancioneiro Popular Português, coligido por José Leite de VASCONCELOS, coordenação 

e introdução de Maria Arminda Zaluar Nunes, volume III, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1983, p. 

63.    

6
 Cf. VEIGA, Sebastião Philipes Martins Estácio da, Romanceiro do Algarve, Lisboa, Imprensa 

de Joaquim Germano de Sousa Neves, 1870, pp. 159-162.  

7
 Quadro de grandes dimensões (320 cm x 280 cm) que actualmente se encontra exposto numa 

das paredes laterais da igreja de Santa Ana, em Loulé. O pintor farense Carlos Porfírio pintou-o 

expressamente para figurar no Museu Etnográfico Regional de Faro, localizado em Faro, por forma a que 

estivesse representada no museu a maior e a mais importante manifestação religiosa realizada na região 

algarvia. Sobre este quadro, veja-se, por exemplo, os seguintes artigos: CORREIA, Emanuel da Costa, 

«Pintor Carlos Porfírio», in Comunicações do 7.º Congresso do Algarve, 19 a 22 de Março de 1992, em 

Vilamoura, Silves, Racal Clube,  pp. 53-58; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro, «O quadro ‘Mãe 
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nível História, o que existia era pouco, ou quase nada. Tirando uns pequenos e dispersos 

apontamentos da autoria do monografista algarvio Ataíde de Oliveira, publicados na sua 

Monografia do Concelho de Loulé 
8
, e um artigo do Professor Doutor Joaquim Romero 

Magalhães
9
, publicado num periódico local, não existia mais nada. Ao nível da 

historiografia, o culto Mariano louletano era «um mar nunca dantes navegado». Então, 

pensei: era preciso investigar, historiograficamente, esta tão grande devoção. E, assim, 

nasceu esta ideia.  

Deste modo, e fazendo uso de uma rigorosa metodologia da História, pretenderei 

realizar um estudo de carácter científico em contraponto com um simples trabalho 

apologético. Com o objectivo final de fornecer à historiografia a compreensão de um 

fenómeno de História Religiosa nunca antes tratado, de forma sistemática, por qualquer 

historiador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
Soberana’ de Carlos Porfírio», in A Voz de Loulé, n.º 1.619, de 1 de Maio de 2007, p. 9; NETO, 

Teodomiro, «Carlos Porfírio na Pintura Contemporânea Algarvia», in Anais do Município de Faro, 

volume XXII, Faro, edição da Câmara Municipal de Faro, 1992, pp. 155-183.  

8
 Cf. OLIVEIRA, Ataíde de, Monografia do Concelho de Loulé, 3.ª edição, Faro, Algarve em 

Foco Editora, 1989 [1.ª edição de 1905], pp. 119-123.   

9
 Cf. MAGALHAES, Joaquim Romero, «A Mãe Soberana (Uma interpretação)», in A Voz e 

Loulé, n.º 1.034, de 25 de Abril de 1985, p. 1 e p. 4.  
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I – A génese do culto a Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

 

Luís Miguel Duarte, no decurso da transcrição das actas de vereação da Câmara 

Municipal de Loulé, para o período medieval, descobriu a fundação de uma «Confraria 

de Nossa Senhora», em Loulé, no final do século XV. A acta de vereação do dia 25 de 

Janeiro de 1495 é muito explícita. Os argumentos apresentados para a criação da 

Confraria de Nossa Senhora foram, entre outros, os seguintes: «grande devaçam […] a 

Nossa Senhora Santa Maria»; o facto de em numerosas povoações do Reino (cidades, 

vilas e lugares) já existirem confrarias de votos a Santa Maria; e, igualmente, o facto de 

em Loulé, apesar de haver «muitos fidalgos cavaleiros e muita e boa gente», ainda não 

existir uma confraria dedicada a Santa Maria. E, deste modo, criou-se a confraria, 

elegeu-se um mordomo e um escrivão, e fixou-se o «dia da Assunção» para se celebrar 

a sua missa solene. Estava, desta forma, fundada a primeira confraria mariana na vila de 

Loulé, que foi baptizada com a designação oficial de Confraria de Nossa Senhora
10

.    

Porém, a documentação mais antiga sobre o culto a Nossa Senhora da Piedade, 

na vila de Loulé, que nos chegou até hoje, data de 1565. Trata-se da Visitação da 

Ordem de Sant’Iago às Igrejas do Concelho de Loulé. Os visitadores da Ordem Militar 

de Santiago, D. Pedro de Meneses
11

 e João Fernandes Barregão
12

, visitaram a ermida de 

Nossa Senhora da Piedade em Maio de 1565. E sobre ela escreveram o seguinte: 

«Visitamos a dita irmyda a qual tem hum capella d’abóboda feyta de novo, em quadra 

de huma soo chave. Ho altar he d’alvanaria, com hum frontall de rede e humas toalhas e 

castiçaes, tudo bem comçertado. No altar estaa hum retavollo de madeyra e nelle hum 

emcasamento omde estaa metida a imagem de Nosa Senhora de vulto e junto do altar 

estão duas tavoas a modo de retavollo e nellas pintado os martiryos de Cristo. Junto do 

altar, da parte da Epistolla, estaa hum arquibanco a modo d’ altar, bem comcertado e 

nelle hum retavollo da Piedade». 

                                                             
10

 Cf. DUARTE, Luís Miguel, «Quando uma igreja morre: histórias do Cristianismo em Loulé 

no final do século XV», in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, Porto, Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, n.º 3, 2006, pp. 88-89.  

11
 Comendador da vila de Cacela e da igreja do Salvador de Santarém e Treze.  

12
 Prior da igreja de Nossa Senhora do Castelo da vila de Alcácer do Sal.  
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«Tem hum alpemdre quadrado, do tamanho da capella pouco mais ou menos, 

emgalgado, e estaa descuberto, e nos foy ditto pelo mordomo Pedro Alvarez que este 

Verão se há-de cobrir ou fazer d’abobada e nós lho louvamos muito e emcomemdamos». 

«Achamos que averaa doze anos que foy esta irmyda edificada de novo por 

Bartolomeu Fernandez, çeralheyro, a sua custa, e jaz nella enterrado, e nas costas da dita 

irmyda estaa huma casa madeyrada de castanho, de telha vãa, em que vive ho irmytão 

per nome Francisco da Payxão». 

«Nesta irmyda haa huma vestimenta muito velha que lhe derão os padres do 

mosteiro. E tem hum caliz de prata que deyxou a molher do dito edificador e vimos as 

contas do remdimento da dita irmyda»
13

.  

O mosteiro a que se referem os visitadores trata-se do Convento de Santo 

António, fundado em 1546, por Nuno Rodrigues Barreto e pela sua mulher Dona 

Leonor de Milão
14

.  

«Se há em verdade sitio apropriado para se erigir um altar á Mãe de Deus, é a 

culminância de um monte, porque Ela Mesma é, com disse Ruperto, Mons Montium, 

montanha de pureza, de santidade e de misericórdia, o monte dos montes, a virgem das 

virgens, Virgo virginum, a santa dos santos, Santa sanctorum».  

«A própria elevação dos montes parece despertar, na mente de quem os 

contempla, pensamentos altos, aproximando mais o Criador e a criatura, diminuindo a 

distância entre o céu e a terra. No topo das serras lê-se melhor, porque se lê de mais 

perto, o livro imenso, o livro do infinito, como lhe chamou Soares dos Passos»
15

, 

escreveu Alberto Pimentel.  

Porque, «no alto das montanhas os crentes, postos em adoração diante da lapa ou 

da ermida, abrigo da Imagem da Virgem, teriam mais nítida compreensão dos mistérios 

                                                             
13

 Cf. MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, «Visitação das 

Igrejas dos Concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Sant’Iago, 1565», in al’-ulyã, 

Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Loulé, Arquivo Municipal de Loulé, n.º 8, 2001/2002, 

pp. 246-247. Para consultar esta visitação na sua totalidade, veja-se o Anexo n.º 1.  

14
 Cf. MONFORTE, Frei Manuel, Chronica da Provincia da Piedade, primeira Capucha de toda 

a Ordem, & Regular Observancia de nosso Seraphico Padre S. Francisco, dedicada ao Serenissimo 

Senhor Dom Joam, Principe de Portugal, e Duque da Real Casa de Bragança / composta por Frey 

Manoel de Monforte, Prègador, filho da mesma Provincia, segunda impressão, Lisboa, na Officina de 

Miguel Manescal da Costa, Impressor do Santo Officio, 1751, [1.ª edição de 1696], p. 351.  

15
 Cf. Alberto PIMENTEL, História do Culto de Nossa Senhora em Portugal, Lisboa, Livraria 

Editora Guimarães, Libanio, & C., 1899, p. 391.  
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sagrados e da absoluta divindade de Maria Santíssima, porque de mais longe avistavam 

a terra e de mais perto contemplavam o céu»
16

, acrescenta Pimentel.  

Pedro Penteado confirma. «Na sua origem, a maior parte destes santuários 

situavam-se no exterior dos povoados, em capelas e ermidas isoladas, no meio da 

natureza, em locais de grande alcance paisagístico e propícios ao encontro entre homens 

e o sagrado. Devia-se geralmente à divulgação das manifestações da capacidade 

milagrosa das relíquias ou imagens ali sedeadas o reconhecimento ou o aumento da 

sacralidade desses lugares»
17

. A simbiose entre a edificação de ermidas e os elementos 

naturais é fundamental. E sempre existiu. Em Portugal e em outras partes do Mundo.  

Não se sabe ao certo qual terá sido a entidade fundadora deste culto. Teria sido 

um simples serralheiro? Trata-se da única pessoa mencionada pelos visitadores. Ou 

terão sido um conjunto de pessoas organizadas sobre a forma de uma confraria? Ou 

terão sido os vizinhos franciscanos, fundadores do convento de Santo António? Sabe-se, 

porém, que os franciscanos tinham oferecido uma vestimenta para ermida e que Dona 

Leonor de Milão tinha oferecido um cálice de prata. Sabe-se, ainda, que Dona Leonor 

de Milão era uma grande colecionadora de relíquias
18

. 

Joaquim Romero Magalhães avança uma interpretação para explicar a génese 

deste peculiar culto: «A Senhora da Piedade, desde cedo – talvez logo no século XVI – 

Passou a ser especialmente venerada pelas populações dos campos. Pediam-lhe piedade 

e, sobretudo, misericórdia. E a misericórdia que mais solicitavam era a de água em 

tempo de seca». 

«Água de Misericórdia: era o pedido que Loulé (e em nome de todos os mais 

abastados que compunham a vereação da vila) dirigia a Deus e aos santos. Mas dos 

santos o que mais ligado estava às populações rurais – e a vila é um centro rural – era a 

Senhora da Piedade»
19

. 

Para Romero Magalhães «A intervenção religiosa oficial eclesiástica, pouco ou 

nada tinha inicialmente com o caso. Era popular e espontâneo o requerimento, quanto 
                                                             
16

 Cf. ibidem, p. 392.  

17
 Cf. Pedro PENTEADO, «Peregrinações e Santuários», in História Religiosa de Portugal, 

dirigida por Carlos Moreira Azevedo, volume II, Humanismos e Reformas, coor. João Francisco Marques 

e António Camões Gouveia, Lisboa, Circulo de Leitores, 2000, p. 346.  

18
 Cf. MONFORTE, Frei Manuel, op. cit., p. 351.  

19
 Cf. Joaquim Romero MAGALHAES, «A Mãe Soberana (Uma interpretação)», in A Voz e 

Loulé, n.º 1.034, de 25 de Abril de 1985, p. 4.  
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muito encabeçado pela Câmara, autoridade civil e laica». Para, de seguida, concluir: 

«Água indispensável aos campos, em especial nos fins de Março e princípios de Abril. 

Ora esse é o tempo da Páscoa. Aí a disciplina eclesiástica terá agido. Preces por água 

misturadas com a paixão não fariam sentido. Festa possível só depois da Páscoa – que 

não pode ultrapassar 25 de Abril. Por que não conciliar uma fé e uma necessidade 

popular com o calendário religioso? Por que não fazer as rogativas em concordância 

com os tempos litúrgicos?»
20

. Trata-se de uma boa hipótese.  

Sobre esta hipótese, Penteado explica: «Em algumas regiões, eram 

principalmente as peregrinações e celebrações comunitárias que alimentavam 

anualmente os maiores fluxos de romeiros. A maior parte era promovida por confrarias 

que se constituíam sobretudo para o efeito. Em casos excepcionais, esta tarefa recaiu 

sobre os municípios, como sucedeu, por exemplo, com determinadas povoações que 

frequentavam os templos da Senhora de Vagos (Aveiro), da Senhora do Açor (Guarda) 

e da Senhora de Terena (Évora)». Para, de seguida, concretizar: «Vários factores 

contribuíram para o aparecimento deste tipo de romagens. Alguns deviam-se a votos 

comunitários realizados por ocasião de catástrofes, desastres naturais ou epidemias, que 

ameaçavam a sobrevivência colectiva. Estas situações davam origem a promessas em 

que os povos se comprometiam a visitar e homenagear periodicamente, no seu templo, a 

entidade sagrada auxiliadora»
21

.  

Eu, porém, defendo a tese que terão sido os franciscanos que estiveram na base 

da fundação deste culto. Por uma série de razões. Vejamos, apenas, algumas.  

Ao longo do século XVI «alguns lugares de peregrinação dedicados à Virgem 

tiveram um novo impulso sob a iniciativa de membros das ordens religiosas, os quais 

propagaram a devoção a determinadas evocações marianas», com foi o caso «da 

Senhora do Carmo da Penha (Guimarães), obra de carmelitas calçados»
22

. Ora, no caso 

do culto a Nossa Senhora da Piedade sabe-se que foram os franciscanos os seus grandes 

introdutores e disseminadores em Portugal. Em 1500 foi fundada, em Portugal, a 

Província da Piedade, num «convento a meia légua de Vila Viçosa, em sítio onde existia 

                                                             
20

 Cf. ibidem. 

21
 Cf. Pedro PENTEADO, «Peregrinações e Santuários», op. cit., p. 350.  

22
 Cf. ibidem, p. 355.  
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uma antiga ermida dedicada a Nossa Senhora da Piedade
23

. Esta mesma foi a invocação 

da nova casa e o título da província»
24

. Por outro lado, sabe-se que o convento de Santo 

António, em Loulé, foi fundado em 1546, e a ermida de Nossa Senhora da Piedade terá 

sido edificada em 1553. A que se deve acrescentar a proximidade geográfica entre estes 

dois templos católicos, tendo a ermida sido edificada  numa «conexão visual», assim 

como numa «conexão viária» do primitivo convento de Santo António
25

. Sabe-se, 

igualmente, que os franciscanos tinham oferecido uma vestimenta para ermida e que 

Dona Leonor de Milão, fundadora do convento, tinha oferecido um cálice de prata. 

Sabe-se, ainda, que Dona Leonor de Milão era uma grande colecionadora de relíquias
26

. 

E, ainda, o facto de em 1587, numa memória coeva
27

 a uma grande inundação registada 

na vila
28

, o autor se referir aos frades franciscanos do convento de Santo António como 

sendo «Os religiosos, que são da Piedade, da Ordem de S. Francisco»
29

, entre outros 

factores.  

Os anos vão passando e em 1652 constitui-se a Confraria de Nossa Senhora da 

Piedade.  

Em 1716 seria a vez de Frei Agostinho de Santa Maria, no seu Santuário 

Mariano, nos relatar o seguinte: «Fora da mesma Vila de Loulé, em distancia de alguns 

mil passos, se vê outra Ermida, também dedicada à Rainha dos Anjos. Vê-se esta, 

coroando hum monte alto, e descoberto, para a parte do Ocidente, em cujo caminho para 

a parte direita fica o Convento dos Padres da Piedade. É este Santuário muito antigo, e 

                                                             
23

 Esta nova Província foi fundada em 1500, por intercessão de Frei João de Guadalupe, que, 

anteriormente, já tinha fundado algumas casas conventuais em Castela. O convento, situado «a meia légua 

de Vila Viçosa», foi fundado por D. Jaime, duque de Bragança (cf. ALMEIDA, Fortunato de, História da 

Igreja em Portugal, volume II, Porto-Lisboa, Livraria Civilização Editora, 1968, p. 168).  

24
 Cf. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, volume II, Porto-Lisboa, 

Livraria Civilização Editora, 1968, p. 168. Sobre este assunto, veja-se: MONFORTE, Frei Manuel, op. 

cit., p. 27 e seguintes.  

25
 Sobre este assunto, veja-se: MARADO, Catarina Almeida, «A propósito da ‘envolvente’ do 

património construído: o caso do antigo convento capucho de Loulé», in al-‘ulyà, Revista do Arquivo 

Municipal de Loulé, Loulé, Arquivo Municipal de Loulé, n.º 12, 2008, pp. 131-141.  

26
 Cf. MONFORTE, Frei Manuel, op. cit., p. 351.  

27
 A memória foi escrita pelo governador Fernão Telles de Meneses no dia 4 de Novembro de 

1587. 

28
 Cf. Memória de uma grande inundação que no dia 24 de Outubro de 1587 assolou a vila de 

Loulé. Essa grande inundação passou à história com o apodo de «O Dilúvio de Loulé». Morreram 62 

pessoas. 

29
 Ver a transcrição dessa memória em: OLIVEIRA, Ataíde de, Monografia do Concelho de 

Loulé, 3.ª edição, edição fac-similada, Faro, Algarve em Foco Editora, 1989 [1905], pp. 63-64.   
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suposto que tem somente trinta pés de comprido, é de perfeitíssima arquitetura, e a sua 

Capela mor quadrada, e fechada de abóboda de meia laranja, e fica-lhe a porta para a 

mesma parte Ocidental. Na Capela mor se vê colocada uma devotíssima Imagem de 

Nossa Senhora, com o titulo da Piedade; está recolhida em um nicho, com o Santíssimo 

Filho morto em seus braços. É de escultura de madeira, e de perfeitíssima mão. É 

venerada, e buscada esta Santa Imagem por milagrosa, e por esta causa é a sua casa 

muito frequentada de romagens, assim da gente da terra, como das circunvizinhas, que 

acodem à Senhora a pedir-lhe o remedio de suas necessidades, e na fé com que se valem 

dos seus poderes, conseguem os despachos de tudo, o de que necessitam. Isto 

testemunham as muitas memorias, assim de mortalhas, como de sinais de cera, e outras 

cousas deste género, de que se vêm cobertas as paredes da Capela; que deixaram em 

testemunho dos benefícios, que da Senhora receberão, os mesmos que lhas 

oferecerão»
30

.  

Mais à frente, Frei Agostinho de Santa Maria acrescenta: «É esta Santa Imagem 

tão antiga, que os que hoje vivem, não sabem dizer quem foi o Fundador da sua casa, 

nem quem colocou nela a Senhora. É do Padroado da Camara daquela Vila, e ela é a 

que apresenta o Ermitão, e que lhe faz a sua festa principal, que é na Segunda feira 

depois das Oitavas da Páscoa, em que se costuma festejar a Senhora dos Prazeres, e em 

que se canta o Evangelho, Stabat juxta Crucem Jesu. Pelo discurso do ano se lhe fazem 

outras muitas festas pelos devotos, que vem em romaria à Senhora, de diversas partes 

daquele Reino do Algarve, como ainda hoje se vê»
31

. 

Contudo, em 1755, a ermida é completamente devastada por força do terramoto. 

Pouco terá ficado de pé. Caíram a abóboda, o frontispício e as paredes da ermida
32

. A 

devastação foi total. Tudo ficou em ruínas. 

Todavia, a reconstrução dá-se, logo, nos anos imediatos. Em 1760 é construído o 

actual retábulo principal, pelo entalhador louletano João da Costa Amado. Este retábulo 

insere-se no formulário rococó, que é a tipologia mais vulgar na região algarvia. 

Passados quatro anos efectua-se o seu douramento, provavelmente pelo mestre pintor e 

                                                             
30

 Cf. Frei Agostinho de SANTA MARIA, Santuário Mariano, tomo VI, 1716, pp. 411-412.  

31
 Cf. ibidem, p. 412.  

32
 Cf. COSTA, Alexandre, ANDRADE, César, SEABRA, Clara, MATIAS, Luís, BAPTISTA, 

Maria Ana, NUNES, Sara, 1755 - Terramoto no Algarve, [s.l.], Centro Ciência Viva do Algarve, 2005, p. 

113.  
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dourador Diogo de Sousa e Sarre, que, na altura, aproveita para estofar a Imagem. E em 

1768 seria a vez do entalhador louletano executar as actuais cimalhas em talha da capela 

mor
33

. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
33

 Cf. Francisco LAMEIRA, A Ermida de Nossa Senhora da Piedade, Loulé, Câmara Municipal 

de Loulé – Divisão de Cultura e Património Histórico, 2000.  
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II – O culto Mariano em Portugal na Época Contemporânea 

 

A devoção a Nossa Senhora foi, e ainda continua a ser, a principal característica da 

religiosidade popular no Portugal contemporâneo. Vindo da Idade Média e 

prolongando-se pela Idade Moderna, o culto à Virgem Maria atingiu o seu auge nos 

séculos XIX e XX. Nesses dois séculos a Igreja soube explorar o sentimento religioso 

popular, fomentando o culto Mariano entre as comunidades com o objectivo de 

aumentar a sua influência popular
34

. 

Ao longo do século XIX viveram-se tempos conturbados. Nem sempre fáceis 

para a Igreja. «A Igreja era vista como uma inimiga do Regime Constitucional e, D. 

Pedro IV não hesitaria, segundo expressão sua, em ‘excitar’ um cisma com a Igreja 

Católica, rejeitando os bispos nomeados em tempo de D. Miguel e tratando-os como 

traidores e rebeldes»
35

. Em 1834 seria a expulsão das ordens religiosas. Entre 1862 e 

1866 seria a vez de se proceder à desamortização dos bens das ordens religiosas extintas 

três décadas antes. Mas não seria só. Ao longo dos anos, o governo liberal realizou 

sucessivas interferências nas questões da Igreja, de que são exemplos a «questão das 

Irmãs da Caridade», entre 1858 e 1862; o regulamento do toque dos sinos nas igrejas, 

em 1865; a determinação das côngruas paroquiais, em 1868; a rejeição e a não 

confirmação da nomeação de novos bispos; e, ainda, o intuito manifestado de levar a 

cabo uma re-divisão das dioceses
36

.  

Este manifestado anti-clericalismo era activado quer por liberais quer pela 

emergente Maçonaria
37

. Essa emergente corrente anti-clerical chegava ao país vinda da 

restante Europa, onde, por esses tempos, emergiam «os ventos do positivismo e do 

evolucionismo científico que criavam as condições favoráveis ao racionalismo e a 

ideologias materialistas que, nas camadas mais cultas, semeavam o ateísmo e a 

descristianização»
38

.  

 

                                                             
34

 Cf. NETO, Vítor, O Estado, a Igreja e a Sociedade em Portugal: 1832-1911, Lisboa, 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998, p. 458.  

35
 Cf. Geraldo J. A. Coelho DIAS, «A devoção do povo português a Nossa Senhora nos tempos 

modernos», in Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, II série, n.º 4, 1987, p. 231. 

36
 Cf. DIAS, Geraldo J. A. Coelho, art. cit., p. 231.  

37
 Em 1865 a Maçonaria levou a cabo a reorganização do Grande Oriente Lusitano.  

38
 Cf. Geraldo J. A. Coelho DIAS, art. cit., p. 231. 



12 
 

Tais ataques constituíam uma tentativa de resposta à recuperação da influência 

da Igreja na sociedade portuguesa. E partiam de correntes tão diversas como o 

liberalismo, o republicanismo, o positivismo e o socialismo. Data do último quartel do 

século XIX a fundação do Partido Socialista Português (1875) e do Partido Republicano 

Português (1876). Viviam-se tempos de grande animosidade entre os partidários da 

implantação de um regime republicano em Portugal e aqueles que defendiam o clero.  

Nas duas décadas que antecederam a implantação da República em Portugal, ser 

republicano equivalia, quase sempre, a lutar contra a Monarquia e contra a Igreja. A 

esmagadora maioria dos republicanos acendia o rastilho anti-clerical, chegando os mais 

radicais a acender o rastilho anti-católico.  

Nesse sentindo, a Igreja tenta rebater esse clima sócio-cultural vivido em 

Portugal na segunda metade de Oitocentos. Para o efeito cria os meses de Maria e do 

Rosário, renova as confrarias do Rosário, apoia as congregações e associações Marianas 

e cria as festividades de «Maria Auxiliadora», de «Maria Medianeira de Todas as 

Graças» e da «Maternidade Divina de Maria»
39

. A devoção Mariana ficaria, ainda, mais 

fortalecida através das «aparições» de Nossa Senhora na rue du Bac, Paris, em 1830; em 

La Salette, em 1846; e em Lourdes, em 1858. A que se deve acrescentar a definição do 

dogma da «Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria», pelo papa Pio IX, 

em 1854
40

.   

Existe como que um efeito Maria. Verificado a vários níveis. Desde o 

extraordinário aumento da quantidade de meninas a que se dá o nome de Maria até ao 

aumento das festividades celebradas em sua honra, passando pelo aumento do culto da 

sua imagem nas procissões, nas portadas das residências, nos altares das igrejas, nas 

casas de religiosas professas, na literatura religiosa, na música e até na pintura
41

.  

Surgem, então, novas devoções Marianas em Portugal. Neste particular, 

destaque-se o culto Mariano iniciado pelo padre Martinho António Pereira da Silva no 

monte do Sameiro (concelho de Braga), em 1863, com a colocação da primeira pedra de 

um futuro santuário dedicado à Virgem
42

. Que com o tempo se veio a revelar pequeno 

para a ocorrência de tão grande número de fiéis, numa região fortemente marcada pelo 

                                                             
39

 Cf. NETO, Vítor, op. cit., p. 458.  

40
 Cf. ibidem, pp. 458-459.  

41
 Sobre este assunto, veja-se: PIMENTEL, Alberto, História do Culto de Nossa Senhora em 

Portugal, Lisboa, Livraria Editora Guimarães, Libanio & C., 1899.   

42
 Cf. PIMENTEL, Alberto, op. cit., p. 395.  
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fervor religioso. Deste modo, em 1890, seria lançada a primeira pedra de um novo 

templo, mais vasto do que o anterior
43

.   

Através deste culto, «os ultramontanos procuraram atrair as massas populares 

para o seu campo e fazer dessas manifestações religiosas a oposição ao regime 

constitucional»
44

.  

Porém, não era nova esta devoção Mariana no nosso país. Em 1646
45

 já D. João 

IV tinha proclamado Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Portugal.  

Analisando o Censo da População do Reino de Portugal, de 1890, verifica-se 

que das 3.736 freguesias que existiam no reino de Portugal, 1.032 eram dedicadas a 

Nossa Senhora, o que perfazia cerca de 27,6% do total de paróquias existentes no país
46

. 

Prova irrefutável da importância sociológica do marianismo na sociedade portuguesa. 

Analisando essas percentagens por distrito, verifica-se que os distritos com maior 

percentagem de paróquias consagradas a Nossa Senhora eram os distritos de Portalegre, 

com cerca de 54,9% (45 em 82), e de Faro, com 54,4% (37 em 68). No lado oposto, os 

distritos com uma menor percentagem de paróquias consagradas a Nossa Senhora eram 

os distritos de Braga, com cerca de 14% (73 em 521), e do Porto, com 14,5% (55 em 

379)
47

. Mas não se pense que esta discrepância de percentagens indicia que no Norte do 

país haja uma menor devoção Mariana do que no Sul. Antes pelo contrário. Esta 

diferença encontra-se relacionada na «forma de como se deu, na Idade Média, a 

conquista dos territórios até então dominados pelos mouros e a maneira como essa área 

foi povoada»
48

. Os conquistadores e os colonos, vindos em grande parte do Norte, 

escolhiam livremente os oragos das igrejas que iam construindo ou restaurando, e como 

essa conquista e povoamento do país coincidiu com um grande incremento da devoção 

Mariana, os templos eram frequentemente dedicados a Nossa Senhora ou ao santo 

comemorado no dia da conquista desse território aos mouros
49

. Esta explicação é válida 

                                                             
43

 Cf. ibidem, p. 411.  

44
 Cf. Vítor Neto, op. cit., p. 464.  

45
 Por provisão régia de 25 de Março de 1646, assinada por el-rei D. João IV nas cortes de Vila 

Viçosa.  

46
 Cf. COSTA, Pe. Avelino de Jesus da, «A Virgem Maria Padroeira de Portugal na Idade 

Média», in Lusitânia Sacra, tomo II, Lisboa, 1957, pp. 39-46.   

47
 Cf. ibidem.  

48
 Cf. Vítor NETO, op. cit., p. 461.  

49
 Cf. COSTA, P.

e
 Avelino de Jesus da, art. cit., p. 13.  
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uma vez que a esmagadora maioria das freguesias tiveram origem medieval e 

conservaram os seus primitivos oragos. 

Em 1917, com «as presumíveis manifestações de índole teofânica da Cova da 

Iria»
50

, dá-se o acontecimento que marcaria para sempre o culto Mariano em Portugal. 

Que bem poderia ser dividido em um antes e um depois de 1917. Nos anos Vinte, 

«Fátima foi adquirindo o estatuto de maior centro da piedade em Portugal»
51

, recebendo 

um cada vez maior número de peregrinos, provenientes de todos os grupos sociais, e 

oriundos, principalmente, do Centro e do Norte do país. A partir da década de 1930, 

Fátima constitui-se com um «polo central na atracção e irradiação do catolicismo 

português»
52

. Conquistando, mesmo, na década seguinte, «o epíteto e o estatuto de 

‘altar do Mundo’»
53

. 

Em 1 de Novembro de 1950, o papa Pio XII, através da constituição apostólica 

Munificentissimus Deus, proclama o dogma da «Assunção de Nossa Senhora» aos céus.   

Em 1954, aquando das comemorações do Ano Santo Marial, a Igreja convidou a 

marcarem presença, na «Festa da Realeza de Maria» que se realizaria em Roma no dia 1 

de Novembro de 1954, os «estandartes dos principais santuários Marianos do mundo»
54

. 

Estiveram presentes «quatrocentos estandartes»
55

 de santuários Marianos vindos de todo 

o Mundo católico, referentes a outros tantos cultos Marianos. De Portugal marcaram 

presença, apenas, quatro. Justamente aqueles que a hierarquia da Igreja escolheu como 

sendo os mais representativos do culto Mariano em Portugal. Foram eles: Nossa 

Senhora da Conceição (Vila Viçosa), Nossa Senhora do Sameiro (Braga), Nossa 

Senhora do Rosário (Fátima) e Nossa Senhora da Piedade (Loulé)
56

.  

Outra eloquente prova da devoção Mariana, desde sempre manifestada pelos 

portugueses, é a extraordinária obra do padre Jacinto dos Reis, que, em 1967, conseguiu 

compilar 1.021 diferentes invocações Marianas que existiam ou existiram em todo o 

                                                             
50

 Cf Luís Filipe TORGAL, «O Sol Bailou ao Meio-Dia». A Criação de Fátima, Lisboa. Tinta-

da-china, 2011, p. 179. 

51
 Cf. ibidem, p. 185. 

52
 Cf. ibidem, p. 179.  

53
 Cf. ibidem.  

54
 Cf. Novidades, ano LXIX, n.º 19.363, de 17 de Outubro de 1954, p. 1. 

55
 Cf. ibidem, p. 1 e p. 3.  

56
  Cf. «O Santuário de Loulé esteve presente em Roma na Festa da Realeza de Maria», in A Voz 

de Loulé, n.º 48, de 16 de Novembro de 1954, p. 1. 
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território do antigo império português
57

. Número tão preciso, quanto, verdadeiramente, 

espantoso. 

 

 

 

 

  

                                                             
57

 Cf. REIS, P.
e
 Jacinto dos, Invocações de Nossa Senhora em Portugal de Aquém e Além-Mar e 

seu Padroado, Lisboa, Tipografia da União Gráfica, 1967.  
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III – A Mordomia de Nossa Senhora da Piedade (1806 – 1911) 

 

III.01 – A organização do culto 

O fundo documental respeitante à «Mordomia de Nossa Senhora da Piedade», de Loulé, 

depositado no Arquivo Municipal de Loulé inicia-se em 1803
58

. Não se sabe ao certo 

em que ano é que terá sido constituída a Mordomia. Provavelmente terá sido constituída 

nesse mesmo ano de 1803. Sabe-se, porém, que, pelo menos entre 1652 e 1786, a 

denominação utilizada pela entidade organizadora do culto a Nossa Senhora da Piedade, 

na vila de Loulé, foi de «Confraria de Nossa Senhora da Piedade»
59

. 

Deste modo, entre 1803 e 1911, a entidade organizadora do culto a Nossa 

Senhora da Piedade, em Loulé, foi a Mordomia. Que deixaria de regular o culto em 

1911, na sequência da implantação da Lei de Separação do Estado das Igrejas. Nessa 

altura todos os seus bens foram nacionalizados, bens, esses, que só seriam restituídos à 

Igreja, em Janeiro de 1931, agora sob a nova designação de «Corporação Fabriqueira 

Paroquial de São Sebastião de Loulé»
60

. 

Durante o século XIX a ermida de Nossa Senhora da Piedade pertencia ao 

padroado da igreja Matriz de São Clemente. Cabia ao presidente da Câmara Municipal 

de Loulé o cargo de juiz nato da Mordomia, sendo o cargo de secretário ocupado pelo 

escrivão da mesma. A Festa anual em honra de Nossa Senhora da Piedade celebrava-se 

na segunda-feira depois das oitavas da Páscoa, dia a que a Igreja consagrou a Nossa 

Senhora dos Prazeres
61

.  

Em 1893, um periódico local informava que era a Câmara Municipal que detinha 

«todas as temporalidades daquela ermida, sendo ela que, por direito consuetudinário e 

legítimo, nomeava o ermitão, organizava a Festa, e acudia a todas as despesas com a 

                                                             
58

 Cf. SABOIA, João, Inventário do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, separata da revista 

al’-ulyã, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, n.º 1, 1992, p. 161.    

59
 Cf. A.M.L., Livro de Registo de Contas da Confraria de Nossa Senhora da Piedade, 1652-

1683 e A.M.L., Livro de Registo de Contas da Confraria de Nossa Senhora da Piedade, 1751-1786, que 

fazem parte do fundo documental desta Confraria depositado no Arquivo Municipal de Loulé.  

60
 Ver a escritura do Auto de Entrega dos Bens afectos a Nossa Senhora da Piedade à Corporação 

Fabriqueira Paroquial de São Sebastião de Loulé. Ver a seguinte cota no A.M.L.: ACLLE/C/G/001/cd 

004 (1910).  

61
 Cf. LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho, Portugal Antigo e Moderno – 

Diccionario Geographico, Estatistico, Chorographico, Heraldico, Archeologico, Historico, Biographico 

e Etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeas, Lisboa, 

editora de Mattos Moreira & Companhia, 4.º volume, 1873-1890, p. 448.  
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mesma»
62

. Situação, desde logo, susceptível de irregularidade, uma vez que não 

respeitava o preceituado na portaria legislativa de 23 de Maio de 1854. A entrada em 

vigor dessa portaria visou clarificar a quem cabia, ou não cabia, a organização do culto 

religioso nas várias localidades. O seu texto rezava assim: «As posturas ou deliberações 

municipais também não podem ter por objecto as procissões e cerimónias religiosas, 

que não são da competência da câmara municipal […]»
63

. Porém, com ou sem portaria, 

era, efectivamente, a Câmara Municipal a principal promotora e organizadora da Festa, 

ao longo de todo o século XIX.   

 

III.02 – As contas anuais da Mordomia (1806 - 1911) 

 

O fundo da Mordomia, depositado no Arquivo Municipal de Loulé, é constituído, 

entre outros documentos, pelos Livros de Contas dessa entidade para o período 

compreendido entre 1803 e 1911. Todavia, os três primeiros anos do primeiro Livro de 

Contas da Mordomia encontram-se completamente ilegíveis, pelo que começarei a 

minha análise a partir de 1806. Esses livros permitem-me traçar um fiel retrato do 

crescimento do culto a Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, ao longo de todo o século 

XIX, assim como na primeira década do século XX. Após a análise desses livros 

consegue-se traçar, entre outras coisas, a evolução anual das contas gerais da Mordomia, 

a evolução anual das receitas e das despesas geradas na organização da Festa, a 

evolução do património da Mordomia, a evolução de algumas rubricas de receitas 

ordinárias da Mordomia (p. ex: receitas obtidas através dos foros, receitas obtidas no 

peditório pelos campos antes da Festa, receitas obtidas através do peditório com a coroa 

e receitas obtidas pela Mesa no dia da Festa Grande), a aquisição de novas alfaias 

religiosas para a ermida, a realização de obras na ermida, a compra de novos andores, 

entre outras situações. 

 

III.03 – Explicação necessária sobre a taxa de variação média anual dos preços 

                                                             
62

 Cf. «O Desacato», in O Algarvio, n.º 210, de 9 de Abril de 1893, p. 1. Sobre este assunto veja-

se, também: Acta de vereação da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Loulé, do dia 15 de Abril de 

1893 in A.M.L., Livro de Actas das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Loulé, de 11/09/1889 a 

12/7/1893, fls. 186 – 186 v.º. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/CMLLE/B/A/01/Lv 139. 

63
 Cf. «A Festa de Nossa Senhora da Piedade», in O Louletano, n.º 18, de 7 de Maio de 1893, p. 

2.  
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Os valores trabalhados para a produção dos gráficos tratam-se de valores a 

preços correntes. Sabendo que as variáveis trabalhadas encontram-se directamente 

relacionadas com o rendimento disponível por parte das pessoas para os diversos 

peditórios, a taxa média de variação dos preços não teria aqui influência. 

Todavia, na curva do rendimento obtido com o peditório pelo campo tal não 

acontece. Esse peditório, que podia ser efectuado por uma, duas, ou mais pessoas 

contratadas pela Mordomia, realizava-se, normalmente, durante os vinte dias que 

antecediam as Festas da Piedade. As pessoas contratadas pela Mordomia deslocavam-se, 

a cavalo, pelos campos, por forma a obter receitas que ajudassem a custear a 

organização das Festas. As ofertas recolhidas tanto podiam ser em dinheiro, como em 

géneros. Nesse último caso, o mais corrente, os géneros eram recolhidos e armazenados 

para mais tarde serem vendidos pela Mordomia, revertendo para si o produto dessa 

venda. Neste caso, afigura-se-me importante trabalhar com valores a preços constantes. 

Contudo, como para esta variável só se consegue arranjar uma série, mais ou 

menos completa, a partir da década de 1860, por um lado; e, por outro, como entre 1850 

e 1856, a taxa de variação média anual dos preços foi de 0,01%, e entre 1857 e 1867 foi 

de -0,14%
64

, pode-se concluir que a taxa de inflação para este período em pouco 

distorce os valores recolhidos. Pelo que, deste modo, decidi igualmente trabalhar esta 

variável a preços correntes.    

 

III.04 – Os grandes números 

Analisando as contas gerais da Mordomia, para o período compreendido entre 

1806 e 1911, verifica-se que só por um ano (1810) é que não são apresentados 

quaisquer tipos de registo. Nem nenhuma explicação para tal facto. Deste modo, os 

Livros de Contas da Mordomia retratam cento e cinco exercícios económicos 

consecutivos, excluindo, como já se disse, o ano de 1810.  

Conclui-se, assim, que só por dezassete vezes as despesas anuais da Mordomia 

ultrapassaram as respectivas receitas. De onde se concluí que se verificaram oitenta e 

oito resultados positivos (84% do total de exercícios analisados) e dezassete resultados 

negativos (16% do total de exercícios analisados).  

                                                             
64

 Cf. FONSECA, Fernando Taveira da, «Flutuações e crises económicas», in volume V da 

História de Portugal, dirigida por José Mattoso, intitulado O Liberalismo (1807-1890), com coordenação 

de Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 396.  
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Em relação às contas refira-se os ciclos de saldo negativo de 1806-1807, 1811-

1813, 1815-1819 e de 1893-1895, em que as despesas anuais da Mordomia foram 

superiores às suas receitas. Entre 1806 e 1822, isto é, durante dezassete exercícios 

consecutivos, só por cinco anos é que o saldo foi positivo: 1808-1810, 1814 e 1820-

1821. A explicação para a ocorrência destes vários ciclos negativos prende-se com o 

facto de nesses determinados anos a Mordomia ter empreendido obras de construção ou 

de remodelação na ermida e nas casas de romagem adjacentes. Veja-se o gráfico n.º 1.   

 

Gráfico n.º 1:  

 

Fontes: A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-

1842; A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910.  

 

III.05 – A evolução populacional da vila e do concelho de Loulé (1802 - 1909) 

Título: A evolução populacional da vila e do concelho de Loulé, entre 1802 e 1909. 

Anos População 

da vila de 

Loulé 

População do 

concelho de 

Loulé 

Variação 

média anual 

da população 

(vila) 

Variação 

média anual 

da população 

(concelho) 

% da 

população do 

concelho a 

residir na vila 

1802 7.368 13.972 - - 52,73% 

1828 8.245 15.326 33,73 52,08 53,8% 

1837 8.393 16.943 16,44 179,67 49,54% 

1843 8.729 - 56 - - 

1864 12.146 - 162,71 - - 

1890 18.872 38.302 215,81 403 49,27% 

1900 22.478 44.049 306,6 574,7 51,03% 

1909 26.291 49.664 427,67 623,88 52,94% 
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Fontes: BRITES, Geraldino, Febres Infecciosas. Notas sobre o Concelho de Loulé, 

Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 1914, p. 139; JUSTINO, David, A 

formação do Espaço Económico Nacional, 1810-1913, vol. I, Lisboa, editora Vega, 

1988, p. 365, quadro 7.1; LOPES, João Baptista da Silva, Corografia ou Memória 

Económica, Estatística e Topográfica do Reino do Algarve, Lisboa, Academia Real das 

Ciências, 1841, documento ilustrativo n.º 2; MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no 

século Vinte. 1.º volume - Da decadência da Monarquia à implantação da República, 

Loulé, edições Colibri e Câmara Municipal de Loulé, 2001, p. 182; MESQUITA, José 

Carlos Vilhena; MARTINS, Ana Paula; ROSÁRIO, Carla do; JUSTO, João Emanuel; 

PEREIRA, Paulo Vargues, «A População em 1835 e 1843/1848 na Vila de Loulé», in 

al’-ulyã, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Loulé, edição do Arquivo 

Histórico Municipal de Loulé, n.º 4, 1995, p. 83.  

Na primeira metade do século XIX, o concelho de Loulé registou um 

crescimento populacional verdadeiramente surpreendente, em relação a todos os outros 

concelhos algarvios; a ponto de ser considerado, em 1864, como o sétimo aglomerado 

populacional do país
65

.  

Procedendo à comparação da população residente, por concelho, ao longo da 

primeira metade do século XIX, verifica-se que o concelho de Loulé só era ultrapassado 

pelo de Faro no cômputo de todos os concelhos algarvios
66

. Faro era a capital da 

província, estando, por esse facto, nela sediados os quartéis militares do Regimento de 

Artilharia n.º 2 e, pontualmente, o de Batalhões de Infantaria, milícias, ordenanças, 

voluntários realistas, etc…
67

  

                                                             
65

 Cf. JUSTINO, David, A Formação do Espaço Económico Nacional, 1810-1913, volume I, 

Lisboa, editora Vega, 1988, p. 365. David Justino calcula que, em 1864, residissem no concelho de Loulé 

0,31% do total da população residente em Portugal.  

Cf. José Carlos Vilhena MESQUITA, «Loulé na primeira metade do século XIX. Uma visão 

comparativa global», in O Algarve na Perspetiva da Antropologia Ecológica, Lisboa, Instituto Nacional 

de Investigação Científica, 1989, p. 166. 

66
 Cf. João Baptista da Silva LOPES, Corografia ou Memória Económica, Estatística e 

Topográfica do Reino do Algarve, Lisboa, Academia Real das Ciências, 1841, documento ilustrativo n.º 2.   

67
 Cf. MESQUITA, José Carlos Vilhena, «Loulé na primeira metade do século XIX. Uma visão 

comparativa regional», in O Algarve na Perspetiva da Antropologia Ecológica, Lisboa, Instituto Nacional 

de Investigação Científica (I.N.I.C.), 1989, p. 167.  
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A freguesia de São Clemente, sede do concelho de Loulé, registou, também ela, 

um crescimento verdadeiramente surpreendente. Em cerca de seis décadas, isto é, entre 

1784 e 1843, a população nela residente quase triplicou
68

. 

Entre 1843 e 1864, a população da freguesia de São Clemente cresce, 

aproximadamente, cerca de 40%. Crescimento, esse, que aumenta para 55% entre o 

período compreendido entre 1864 e 1890. 

No dia 13 de Agosto de 1890, é oficialmente decretada, por Despacho, a 

segunda freguesia da então vila de Loulé, que é baptizada com o nome de São Sebastião. 

Essa nova freguesia resultou de um novo arranjo administrativo que veio dividir a então 

única freguesia da vila (São Clemente) em duas freguesias distintas: São Clemente e 

São Sebastião.  

No que diz respeito às taxas de crescimento populacional do concelho elas 

revelam diferentes velocidades ao longo do período analisado. Vejamos: entre 1802 e 

1837, a população do concelho cresce cerca de 21%; entre 1837 e 1890, esse 

crescimento aumenta para os 126%; e, entre 1890 e 1909 esse crescimento é de 30%.  

Em relação ao ritmo de crescimento da população residente da vila, as taxas de 

crescimento também apresentam diferentes velocidades. Senão vejamos: entre 1802 e 

1843, a população da vila cresce 18%; entre 1843 e 1864, esse crescimento é de 39%; 

entre 1864 e 1890, a taxa de crescimento cifra-se em cerca de 55%; e, finalmente, entre 

1890 e 1909, esse crescimento é de, aproximadamente, 40%. Portanto, quer na vila, 

quer no concelho, a população revela uma constante tendência de crescimento ao longo 

de todo o século XIX.    

 

III.06 – O peso das receitas ordinárias 

Ao longo do século XIX assiste-se a um aumento quantitativo das rubricas 

relacionadas com as receitas da Mordomia. Inventam-se novas formas para a obtenção 

de receitas. Complexa-se a organização da Festa. Criam-se novas actividades, como, por 

exemplo, o animatógrafo, entre outras. Estes factos, produzem como resultado uma 

tendência de crescimento no total das receitas amealhadas pela Mordomia, durante este 

período. 

Porém, se uma significativa parte das receitas eram extraordinárias (doações, 

venda de objectos anteriormente doados, oferendas, promessas pecuniárias, ofertas à 

                                                             
68

 Cf. MESQUITA, José Carlos Vilhena, art. cit., p. 165.   
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Virgem, testamentos, etc…), existem, pelo menos, quatro grandes rubricas de receitas 

ordinárias ao longo do período analisado (receita obtida através dos foros; receita obtida 

através do peditório pelos campos; receita obtida através do peditório com o coroa; e, 

finalmente, a receita obtida pela Mesa e pela venda de ramos, no dia da Festa Grande).  

A este respeito assinale-se uma notícia publicada, em 1889, num periódico local, 

onde se dava conta que a Festa em honra de Nossa Senhora da Piedade «É depois da 

festa de Nossa Senhora dos Mártires de Castro Marim
69

 a que realiza maior receita pela 

grande quantidade de ofertas que os devotos das freguesias limítrofes e até dos 

concelhos de Almodôvar e Castro Verde trazem por ocasião da feira de Loulé
70

: é 

especialmente então que abundam as esmolas de trigo; todavia a maior receita anual é a 

de cera»
71

. Sobre a evolução do peso das receitas ordinárias sobre as receitas totais da 

Mordomia veja-se o gráfico n.º 2.  

 

Gráfico n.º 2:  

 

Fontes: A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-

1842; A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910.  

                                                             
69

 A Festa em honra de Nossa Senhora dos Mártires realiza-se, anualmente, na vila de Castro 

Marim. É considerada a segunda maior devoção mariana de toda a província algarvia, logo a seguir à 

Nossa Senhora da Piedade, de Loulé. A sua procissão realiza-se, anualmente, do dia 15 de Agosto.  

70
 A feira franca de Loulé realizava-se, anualmente, nos últimos três dias de Agosto. Esse 

privilégio tinha sido outorgado por D. Dinis. Nos finais do século XIX era a principal feira de toda a 

província, sendo, igualmente, aquela em que os géneros aí transaccionados eram dos mais baratos de todo 

o Algarve. Sobre este assunto ver: MESQUITA, José Carlos Vilhena, art. cit., p. 164, e cf., igualmente, 

MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, volume I, Da decadência da Monarquia à 

Implantação da República, Loulé, edições Colibri e Câmara Municipal de Loulé, 2001, pp. 114-115.  

71
 Cf. «Festividade», in O Algarvio, n.º 6, de 5 de Maio de 1889, p. 2. 
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III.06.01 – A evolução da receita obtida através dos foros 

Um foro trata-se de um imposto pago pelo usufrutuário de um determinado bem 

ao seu proprietário eminente. Normalmente, os foros recebidos pela Mordomia eram 

respeitantes a terrenos agrícolas pertença desta.  

No Registo de Inventário da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1834 – 

1908
72

, conclui-se que o património da Mordomia regista um aumento com o passar dos 

anos. No que diz respeito ao número de foros pertencentes à Mordomia esse número 

mantêm-se estável com o decorrer dos anos. Sabe-se que uns terão sido doados por fiéis 

da Virgem; sendo que outros, provavelmente, terão sido comprados pela Mordomia, 

com o intuito de aumentar os seus rendimentos anuais.   

Tomando como exemplo a quantidade de foros que proporcionaram rendimentos 

à Mordomia, verifica-se um decréscimo quantitativo. Se em 1836 o tesoureiro da 

Mordomia recebeu rendimentos provenientes de trinta e três diferentes foros
73

, em 1895 

a Mordomia já só receberia rendimentos provenientes de vinte foros
74

. Este decréscimo 

quantitativo não significa que os rendimentos proporcionados pelos aforamentos 

decrescessem também. Antes pelo contrário.   

Nas últimas três décadas do século XIX, no que diz respeito ao nível dos 

rendimentos auferidos pela Mordomia através dos foros, assiste-se a uma tendência de 

constância. O que pressupõe que a Mordomia não terá efectuado novos contratos de 

aforamento. Porém, durante a primeira década do século XX, os rendimentos obtidos 

através dos foros entram numa tendência crescente, representando, em média, cerca de 

20% do total das receitas anuais da Mordomia. Sobre a evolução dos juros recebidos 

pela Mordomia veja-se os gráficos n.º 3 e n.4.  

 

  

                                                             
72

 Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/01/Lv001.  

73
 Cf. A.M.L., Livro de Tombo de Foros e de Juros da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 

1836. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/ACLLE/C/G/02/Lv 003 (1836).  

74
 Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/04/Mç. 003.  
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Gráfico n.º 3: 

 

 

Gráfico n.º 4: 

 

Fontes: A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-

1842; A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910, A.M.L., 

Livro do Tombo dos Foros e Juros da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1836.  

 

III.06.02 – A evolução da receita obtida através do peditório pelos campos 

Este peditório era, normalmente, efectuado por um ou por mais cavaleiros 

contratados pela Mordomia. E prolongava-se, em média, pelos vinte dias que 

antecediam as Festas da Piedade. Os cavaleiros contratados pela Mordomia 

deslocavam-se pelos campos, por forma a obter receitas que ajudassem a custear a 

organização das Festas. Relembre-se que para o período analisado, aproximadamente 
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metade da população total do concelho vivia fora da vila
75

, isto é, no meio rural. As 

ofertas tanto podiam ser doadas em dinheiro (economia monetária), como em géneros 

(economia de subsistência)
76

. Nesse último caso, o mais recorrente, os géneros eram 

recolhidos, armazenados e, posteriormente, vendidos pela Mordomia, revertendo para si 

o produto resultante dessa venda. Nos Livros de Contas da Mordomia pode-se verificar 

que os géneros mais oferecidos no peditório pelos campos eram os seguintes: azeite, 

trigo, milho, grão, figo, chícharos, alfarroba e amêndoa. Como nos diz o sociólogo 

francês Pierre Sanchis, «à excepção do azeite, muitas vezes conservado para as 

necessidades do culto», o procedimento habitual era a venda de todos esses produtos em 

leilão, obtendo uma «transformação em valor abstracto, mas numa atmosfera agonística 

e propícia ao gasto sumptuário»
77

.  

As receitas obtidas através do peditório pelos campos registam uma tendência 

mais ou menos constante, entre 1882 e 1892. Porém, a partir de 1896 e até 1911 

verifica-se uma tendência decrescente. Veja-se o gráfico n.º 5.   

 

Gráfico n.º 5:  

 

 

Entre 1860 e 1911 a receita proveniente deste peditório variou, normalmente, 

entre os 10 e os 20% do total de receitas amealhadas pela Mordomia. Muito distantes 

dos mais de 30% registados em 1807, 1808, 1809 e 1814. Tendo chegado, inclusive, aos 

84,6% em 1812. Veja-se o gráfico n.º 6.   

                                                             
75

 As percentagens da população total do concelho a residir fora da vila, foram as seguintes: 

47,27% em 1802; 46,2% em 1828; 50,46% em 1837; 50,73% em 1890; 48,97% em 1900; e 47,06% em 

1909.  

76
 Cf. SANCHIS, Pierre, Arraial: Festa de um Povo. As romarias portuguesas, 2.ª edição, Lisboa, 

Publicações Dom Quixote, 1992, p. 88.  

77
 Cf. Pierre SANCHIS, op. cit., p. 93.  
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Gráfico n.º 6:  

 

Fontes: A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-

1842; A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910.  

 

III.06.03 – A evolução da receita obtida através do peditório com a coroa  

O peditório com a coroa de Nossa Senhora da Piedade realizava-se, 

normalmente, durante a semana antecedente à Festa Grande. Este peditório realizou-se 

consecutivamente durante todo o século XIX e só terminaria em 1993, no tempo do 

padre José António Nobre Duarte
78

.   

A coroa de Nossa Senhora da Piedade era transportada por um sacerdote pago 

para esse efeito. A coroa deslocava-se em cima de uma bandeja. Ao lado do sacerdote 

deslocava-se, normalmente, uma pessoa com um cofre, por forma a recolher as ofertas 

dos fiéis. A coroa visitava todas as residências, assim como todos os estabelecimentos 

comerciais, da vila de Loulé e dos seus arredores.   

Ao longo do século XIX as receitas obtidas através do peditório com a coroa 

variaram entre os 5 e os 20% do total das receitas anuais da Mordomia. Só por três 

ocasiões é que o peso deste peditório superou os 15% do total das receitas anuais da 

Mordomia. Em 1832, em que representou 17%; em 1833, em que representou 15,3%; e, 

em 1900, em que chegou aos 19,5%. De todas as receitas ordinárias consideradas e 

                                                             
78

 O padre José António Nobre Duarte foi o pároco responsável pela paróquia de São Sebastião, 

em Loulé, entre 1967 e 2009. Foi o último pároco a realizar o peditório com a coroa de ouro. Em 1993, 

último ano em que este peditório foi efectuado, chegava ao fim esta tradição secular.   
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analisadas, esta era aquela que detinha um menor peso nas receitas anuais da Mordomia. 

Sobre esta rubrica de receita, veja-se os gráficos n.º 8 e n.º 9.   

Gráfico n.º 8: 

 

 

Gráfico n.º 9:  

 

Fontes: A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-

1842; A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910.  

 

III.06.04 – A evolução da receita obtida no dia da Festa Grande 

No dia da chamada Festa Grande a Mordomia armava aquilo a que denominava 

de «Mesa». Nela tinham lugar alguns mordomos que, ao longo do dia da Festa, 

recebiam as ofertas dos peregrinos e fiéis de Nossa Senhora da Piedade. Essas ofertas 

eram, na sua esmagadora maioria, e ao contrário do acontecido no peditório efectuado 

pelos campos, doadas em dinheiro (economia monetária). Tratavam-se das chamadas 

«esmolas para a Virgem». Mas também havia quem efectuasse a sua doação em géneros 
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(economia de subsistência). Disso é testemunho uma notícia publicada, em 1889, num 

periódico local: «O pároco tem, desde tempo imemorial, metade das ofertas de trigo e 

dinheiro; mas só do trigo que levam à capela e não do que pedem pelos montes, mas do 

que oferecem por ocasião da festa, em cujos dias tudo é para a Senhora; de modo que, 

propina do pároco não faz falta, visto que sendo a totalidade da receita 500$000 reis, 

[a]proximadamente o prior recebeu o ano passado vinte alqueires de trigo a 15$970 

reis»
79

. Quer fossem esmolas em dinheiro, quer fossem em géneros, tudo a Mordomia 

aceitava.  

No dia da Festa anual era também costume proceder à tradicional «venda dos 

Ramos». Não se sabe, ao certo, em que consistia esta venda. Mas, provavelmente, este 

costume deve ter tido a sua origem na grande afluência das populações rurais, no dia da 

Festa, a Loulé. As populações dos arrabaldes de Loulé deslocavam-se até à vila para 

pedir misericórdia para as suas colheitas. Desse facto é testemunha a reportagem 

jornalística sobre a Festa de 1892, onde se pode ler que «portas adentro da igreja poucos 

foram os que puderam assistir, visto a estreiteza do templo e o hábito da gente do campo, 

em assenhorar-se logo de todos os lugares»
80

. Vinham pedir-Lhe boas condições 

meteorológicas para o florescimento do seu ganha pão. Vinham pedir-Lhe piedade e 

misericórdia. «E a misericórdia que mais solicitavam era a de água em tempo de seca». 

Porque, «sem água a vegetação morre, o fruto estiola, vem a fome e a morte»
81

. E os 

ramos podiam, aqui, simbolizar o bom augúrio para essas colheitas. A Mordomia, 

vendo esse facto, terá entrado em acção. E começa, dessa forma, a vender ramos no dia 

da Festa. Em 1931, no «auto de entrega» dos bens pertencentes à Mordomia que tinham 

sido nacionalizados em 1911, pode-se ler a devolução, entre outras alfaias religiosas, de 

«um caixão de madeira para as esmolas a trigo» e de «quatro caixões de madeira para 

guardar flores»
82

.  

Para melhor proceder à análise, acabei por juntar a receita obtida pela Mesa no 

dia da Festa, com a venda de ramos no mesmo dia.  

                                                             
79

 Cf. «Festividade», in O Algarvio, n.º 6, de 5 de Maio de 1889, p. 2. 

80
 Cf. «Festa», in O Algarvio, n.º 164, de 15 de Maio de 1892, p. 1.  

81
 Cf. Joaquim Romero MAGALHÃES, art. cit.  

82
 Ver a escritura do Auto de Entrega dos bens afectos à paróquia de São Sebastião à Corporação 

Fabriqueira Paroquial de São Sebastião de Loulé. Ver a seguinte cota no A.M.L.: 

PT/AMLLE/AL/ACLLE/C/G/001/cd 004 (1910).  
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Analisando esta variável ao longo de todo o século XIX, bem como ao longo da 

primeira década do século XX, consegue-se traçar uma tendência de crescimento. Estas 

receitas vão em crescendo, registando o seu máximo no ano de 1895, em que chegam 

aos 206$585 réis, isto é, mais de quatro vezes as receitas obtidas pela «Mesa» na Festa 

de 1894, e quase o dobro das receitas que a «Mesa» viria a obter no ano de 1896.  

Outra das informações que nos é fornecida pelos Livros de Contas da Mordomia 

é o facto de que, ao longo do século XIX, nem sempre a Festa se realizou na sua data 

original. Que, como já se viu, era «na segunda-feira depois das oitavas da Páscoa (dia de 

Nossa Senhora dos Prazeres)»
83

. Por seis ocasiões, tal não sucedeu. Tendo a Festa sido 

adiada para mais tarde. Em 1866, 1868 e 1871, a Festa celebrar-se-ia em Dezembro. Em 

1875, realizar-se-ia em Novembro. Em 1876, em Agosto. E, finalmente, em 1893, 

celebrar-se-ia em Setembro. O principal motivo que terá estado na base destes pontuais 

adiamentos da Festa, terão sido as chamadas «emigrações sazonais». Por essa altura, 

sabe-se que milhares de pessoas residentes no concelho de Loulé emigravam, 

temporariamente, à procura de trabalho. E a maior oferta de trabalho era a tradicional 

«apanha das colheitas», que, por essa altura, tinha lugar. Era, desta forma, frequente a 

deslocação temporária de grandes massas de louletanos, que no Alentejo, nas Beiras e 

em Espanha, nomeadamente nas vastas plantações da vizinha Andaluzia, iam para a 

chamada «apanha das colheitas»
84

. Nessas seis ocasiões, o peditório pelos campos, foi, 

também ele, adiado. Deixou de se efectuar vinte dias antes da Festa, como de costume, e 

passou a ser realizado nos dois meses imediatamente antecedentes ao mês para o qual a 

Festa tinha sido adiada.  

A partir de 1835 e até ao final do século XIX, assiste-se a uma tendência de 

crescimento nesta rubrica. A receita amealhada pela Mordomia, no dia da Festa, vai 

aumentando. Chegando, em 1895, ao valor máximo de 206$585 réis.  

Ao nível do peso relativo desta rubrica no total da receita anual da Mordomia, 

verifica-se que o seu mínimo relativo foi em 1813 (6,5% do total da receita anual desse 

ano), e o seu máximo relativo deu-se em 1900 (39% do total da receita anual desse ano).  

O facto de as receitas obtidas no dia da Festa apresentarem, praticamente, uma 

tendência de crescimento, deve ser visto num quadro de constante aumento 

                                                             
83

 Cf. Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho LEAL, op. cit., p. 448, e, cf., igualmente, 

SANTA MARIA, Frei Agostinho de, Santuário Mariano, tomo VI, 1716, p. 412.  

84
 Cf. «A Câmara e o médico Lança», in O Algarvio, n.º 218, de 4 de Junho de 1893.   
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populacional, registado quer ao nível da população residente na vila, quer ao nível da 

população residente no concelho, ao longo de todo o século XIX. A população registada 

na vila mais do que triplicou ao longo do século XIX, passando de 7.368 pessoas, em 

1802, para 22.478 pessoas, em 1900. Ora, este facto deve, também ele, ter concorrido 

para o aumento do número de fiéis que participavam na Festa. Sobre esta rubrica das 

receitas da Mordomia, veja-se os gráficos n.º 10 e n.º 11.  

 

Gráfico n.º 10: 

 

 

Gráfico n.º 11: 

 

Fontes: A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-

1842; A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909; 

A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910.  
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III.07 – As Invasões Francesas e a dilapidação do património religioso
85

   

A chamada primeira Invasão Francesa, que ocorreu em 1808, teve fortes 

implicações políticas, sociais, económicas e demográficas em Portugal. O Algarve não 

seria excepção. O historiador Alberto Iria na sua precursora obra A Invasão de Junot no 

Algarve, publicada em 1941, escreveu: «Em obediência às ordens de Junot, não 

deixaram contudo os invasores de profanar os templos algarvios, arrecadando toda a 

prata que puderam a qual foi enviada, depois, para a fundição da Casa da Moeda, em 

Lisboa, donde, talvez, passasse já em barras para a capital do imperador dos 

franceses»
86

. Iria baseia-se numa memória coeva dos actos perpetrados pelos invasores 

franceses na vila de Olhão, escrita por um escrivão real, chamado João da Roza, 

memória, essa, mais tarde publicada pelo historiador. Vejamos, então, a seguinte 

passagem: «chegou tanto a maldade desta nação que abandonando todas as igrejas 

tirando-lhe todas as alfaias de prata cruzes alampadas coroas das imagens e tudo que 

tocava a prata mandando logo para Lisboa fundir em dinheiros em barras remetendo 

tudo para a frança»
87

.  

Iria dá-nos, depois, alguns exemplos do que terá acontecido em Olhão e em Faro. 

Na igreja Matriz de Olhão foram roubadas, pelos invasores, «duas cruzes de prata e uma 

lâmpada, também de prata, que se encontrava na capela-mor»
88

. Por sua vez, em Faro, 

na igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo levaram 

os invasores «um prato com duas galhetas grandes, um turíbulo, naveta e colher e duas 

lâmpadas grandes da capela-mor, objectos todos de prata»
89

. Quantos mais objectos de 

culto religioso não teriam os invasores franceses pilhado por terras algarvias? 

Em Loulé pouco se sabe o que terá acontecido. Os documentos são praticamente 

inexistentes. Teriam os invasores pilhado as alfaias religiosas da ermida? Teriam eles 

danificado o seu interior? Pouco se sabe. Sabe-se, porém, que o único ano em que os 

Livros de Contas da Mordomia não apresentam qualquer tipo de registo ou movimento 

                                                             
85

 Sobre este assunto, veja-se, como exemplo, o capítulo «As Invasões Francesas e as Acções de 

Dilapidação do Património Religioso» que consta da seguinte obra: MARQUES, Luís, Tradições 

Religiosas Entre o Tejo e o Sado. Os Círios do Santuário da Atalaia, 3.ª edição revista e aumentada, 

Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, pp. 297-303.  

86
 Cf. IRIA, Alberto, A Invasão de Junot no Algarve, Lisboa, Tipografia Inácio Pereira Rosa, 

1941, p. 25.  

87
 Cf. ibidem, p. 307 (documento n.º 2).  

88
 Cf. ibidem, p. 25.  

89
 Cf. ibidem, p. 26.  
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contabilístico trata-se de 1810. Sabe-se, igualmente, que nos anos de 1808 e 1811 a 

Mordomia despendeu uma considerável verba com as obras que se realizaram na 

«continuação do cumplemento das casas de Romagem de Nossa Senhora»
90

. Estas casas 

de romagem, provavelmente situadas ao lado da ermida, eram, na época,  muito 

frequentes em outras ermidas e santuários de grande devoção popular, espalhados um 

pouco de Norte a Sul de Portugal
91

. A sua finalidade era poderem acolher alguns 

peregrinos que lá se deslocassem por alturas das suas festas anuais, ou, então, durante o 

resto do ano com a finalidade de orar ou, então, para cumprir ou agradecer um voto, 

entretanto, concedido
92

. De onde se conclui que, pelo menos, desde o início do século 

XIX a ermida de Nossa Senhora da Piedade era visitada por romeiros que aí se 

deslocavam propositadamente.  

Por outro lado, no biénio de 1815-1816 gastou a Mordomia uma avultada 

quantia monetária com significativas obras levadas a cabo no interior da ermida. Em 

1815, a Mordomia despendeu 429$600 réis (cerca de 71% do total de despesas desse 

ano) «Com as pinturas da Igreja, entrada e caiador, mais operários, olêo, tintas, 

Alvaiade, gêço, cal, caliço e mais cousas necessárias»
93

. Em 1816, seria a vez de 

despender 35$200 réis «Com carpinteiro, […], e janelas, bancos de cabelos, caixilhos e 

rótolos»
94

 e 24$980 réis «Com madeira da Flandres para os Bancos novos e Espelhos 

novos, e portas de castanho que precisão para as Estacas do soalho novo da Capella da 

Nossa Senhora»
95

. Não se podendo afirmar que as tropas francesas que ocuparam Loulé 

tiveram alguma acção de destruição ou de vandalização na ermida, como se sucedeu nas 

localidades de Faro e de Olhão,  pode-se, no entanto, afirmar que nos anos subsequentes 

às Invasões Francesas a Mordomia procedeu a algumas obras de reabilitação na ermida, 

como se comprova através das despesas relatadas.  

 

                                                             
90

 Cf. A.M.L., Livro das Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-1842, fl. 11 e 

fl. 18 v.º. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/02/Lv001. 

91
 Neste particular, veja-se, por exemplo, as «casas de romagem» ou habitações construídas para 

albergar os peregrinos ou romeiros que se deslocavam ao santuário de Nossa Senhora do Cabo (Cabo 

Espichel, Sesimbra) ou ao santuário de Nossa Senhora da Nazaré (Sítio, Nazaré).  

92
 Cf. PENTEADO, Pedro, «Peregrinações e Santuários», op. cit., p. 346.  

93
 Cf. A.M.L., Livro das Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-1842, fl. 37.  

94
 Cf. ibidem, fl. 41.  

95
 Cf. ibidem, fl. 41 v.º.  
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III.08 – A compra de um novo andor (1859) 

Entre praticamente meio século, ou seja, mais precisamente entre 1844 e 1892, 

só por uma vez a Mordomia apresentou contas negativas. Foi no ano de 1859. E tal 

situação ficou-se a dever à compra de um andor novo para a Imagem de Nossa Senhora 

da Piedade. O andor novo foi adquirido, pela Mordomia, pelo valor de 171$400 réis
96

. 

O que representou cerca de 37% das despesas totais da Mordomia nesse ano.  

O andor adquirido pela Mordomia, em 1859, trata-se do actual andor. Foi 

adquirido pela Mordomia para substituir o andor antigo. Que tinha sido encomendado 

pela extinta «Confraria de Nossa Senhora da Piedade», em 1760, ao entalhador 

louletano João da Costa Amado
97

. Em virtude de o terramoto de 1755 ter destruído o 

andor que, então, existia. O andor encomendado em 1760 encontra-se, actualmente, no 

nicho do retábulo da ermida de Nossa Senhora da Piedade
98

. 

O novo andor, adquirido em 1859, pesa cerca de dezoito arrobas (270 kg.), 

menos seis arrobas do que o anterior (360 kg.)
99

.  

 

III.09 – A pintura das paredes laterais da nave da ermida (1895) 

Em 1895 a ermida de Nossa Senhora da Piedade foi alvo de importantes obras 

no seu interior, assim como no seu exterior. Para as quais a Mordomia despendeu uma 

avultada quantia, a maior de todos os exercícios económicos do século XIX, totalizando 

um valor total de 988$435, quase um conto de réis. Nesse ano, as despesas da 

Mordomia quase que triplicaram as de 1894 e mais do que duplicaram as de 1896. Mas 

tamanha despesa deveu-se a quê? Ora, data desse ano a encomenda ao pintor farense 

José Filipe Porfírio
100

, com atelier aberto em Faro, a execução dos oito painéis 
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 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865, fl. 66. 

Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/02/Lv002. 

97
 Cf. ALEIXO, João Chagas, e PALMA, Jorge, Catálogo da exposição Mãe Soberana: o culto, 

as gentes, o património, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2004, p. 23, 

98
 Cf. ibidem, e cf., igualmente, ALEIXO, João Romero Aleixo, «Como Surgiu a Tradição dos 

Homens do Andor», in A Voz de Loulé, n.º 1.707, de 1 de Fevereiro de 2011, p. 16.  

99
 ALEIXO, João Romero Chagas, «Os três andores conhecidos de Nossa Senhora da Piedade», 

in A Voz de Loulé, n.º 1.626, de 15 de Agosto de 2007, p. 16.  

100
 José Filipe Porfírio foi um famoso pintor natural de Faro. Residente em Faro, e com atelier 

aberto nessa cidade, Porfírio foi mestre em decoração, devendo-se a ele a pintura das casas mais ricas de 

Faro nos finais do século XIX, in MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro, «O quadro ‘Mãe Soberana’ de 

Carlos Porfírio, in A Voz de Loulé, n.º 1.619, de 1 de Maio de 2007, p. 9.  



34 
 

figurativos que se encontram nas paredes interiores da ermida. Esses oito painéis 

representam algumas cenas da Paixão de Cristo. E possuem todos as mesmas dimensões: 

2,86 m de comprimento por 1,50 m largura
101

. 

Em 1895 a Mordomia despendeu 61$000 com a «despesa de madeira», 95$950 

«com [os] salários dos carpinteiros» e 95$910 «com salários aos pintores de Lisboa»
102

. 

A encomenda deste conjunto de pinturas deve ter estado na base para o facto de as 

receitas obtidas no dia da Festa desse ano («Mesa» mais «venda dos Ramos»), 

totalizassem o maior pecúlio de todas as Festas entre 1806 e 1911, chegando ao valor de 

206$585 réis. Era necessário comparticipar. E os fiéis não iam dizer que não ao, mais do 

que certo, pedido da Mordomia. 

 

III.10 – A ruralização versus a urbanização do concelho de Loulé no último 

quartel do século XIX  

Cruzando as receitas obtidas através do peditório pelo campo com as receitas 

obtidas no dia da Festa Grande, pode-se verificar que as duas séries de dados 

apresentam tendências contrárias. Enquanto que a primeira série apresenta uma 

tendência decrescente a partir de 1886 até 1911, a segunda, pelo contrário, apresenta 

uma tendência crescente a partir da década de 1840 até 1911. Este facto encontra-se 

relacionado com o processo de urbanização que a vila experimentou sensivelmente no 

último quartel do século XIX, levando, inclusive, à criação de uma nova freguesia, em 

Agosto de 1890; contraponto com o processo inverso de uma cada vez menor 

ruralização do concelho.   

A este facto também não deve ser alheia a constante emigração andaluza, que, 

praticamente desde as Invasões Francesas, teve como seu destino a vila de Loulé. Essa 

emigração realizada em várias vagas, trouxe para Loulé uma grande colónia de 

andaluzes, principalmente da região do Andévalo andaluz, nomeadamente dos pueblos 

vizinhos de El Almendro e de Villanueva de los Castillejos
103

. Existe até quem defenda 
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 SERRA, Pedro, «Conservação e Restauro da Ermida da Nossa Senhora da Piedade», in al’-

ulyã, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, n.º 5, Loulé, edição do Arquivo Municipal de 

Loulé, 1996, p. 268.  

102
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 73. 

Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/02/Lv003. 

103
 No último quartel do século XIX era natural encontrar em Loulé vários estabelecimentos 

comerciais em que os seus proprietários eram de origem andaluza, fossem eles naturais ou descendentes 
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que terá sido esta cada vez mais numerosa comunidade andaluza a residir em Loulé que 

terá estado na base da criação da nova freguesia de São Sebastião, em terrenos que até 

então faziam parte da freguesia de São Clemente
104

.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
de andaluzes. Apelidos como, por exemplo, os Álvares, os Arês, os Barbosa, os Centeno, os Corrêa, os 

Cumbrera, os Delgado, os Domingues, os Formosinho, os Garcia, os Gomes, os Mendonza, os Pablo, os 

Peres, os Rodrigues, os Romero e os Vasquez, pertenciam todos a famílias andaluzas que escolheram a 

vila de Loulé para se fixarem.  

104
 Esta comunidade andaluza radicada em Loulé dedicava-se, na sua esmagadora maioria, ao 

comércio, e, em alguns casos, também à indústria. As suas casas comerciais encontravam-se localizadas 

na parte baixa da vila, isto é, nas ruas de São Sebastião e de Santo António, bem como nos largos da 

Barbacã e de São Francisco. Detinham, praticamente, o monopólio comercial nessas quatro artérias. Cf. 

MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no século Vinte. 1.º volume - Da decadência da Monarquia à 

implantação da República, Loulé, edições Colibri e Câmara Municipal de Loulé, 2001, p. 107 e p. 236.  
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IV – A consolidação local do culto ao longo dos séculos XVIII e XIX  

 

O culto a Nossa Senhora da Piedade, na vila de Loulé, sempre se praticou com enorme 

devoção por parte dos louletanos. Desde tempos imemoriais. Desse facto nos dão conta 

várias memórias que nos chegaram até hoje. Em 1716, Frei Agostinho de Santa Maria, 

no seu Santuário Mariano, escrevia: «É venerada, e buscada esta Santa Imagem por 

milagrosa, e por essa causa é a sua casa muito frequentada de romagens, assim da gente 

da terra, como das circunvizinhas, que acodem à Senhora a pedir-lhe o remédio de suas 

necessidades […]»
105

. Para, mais à frente, acrescentar: «Pelo discurso do ano se lhe 

fazem outras muitas festas pelos devotos, que vem em romaria à Senhora, de diversas 

partes daquele Reino do Algarve, como ainda hoje se vê»
106

.  

O que o Frei Agostinho de Santa Maria escreveu em 1716, encontra-se 

comprovado numa outra memória escrita que nos chegou do século XVIII. Lê-se, assim, 

no Dicionário Geográfico (1758): «Fora da vila tem seis ermidas a da Sra. da Piedade 

objecto da devoção de todo este povo e suas vizinhanças assistida de muitas romagens 

especialmente no sabado em que os mais dos moradores a visitão»
107

.  

 

IV.01 – As secas e as preces «ad petendam pluviam» (1750 e 1773)   

Como se pode comprovar, ao longo de Setecentos, este peculiar culto já gozava 

de grande popularidade quer em Loulé, quer no reino do Algarve. Facto, esse, 

corroborado por um conjunto de outros relatos e memórias que nos chegaram até aos 

nossos dias.  

Para Joaquim Romero Magalhães foram as chamadas «preces ad petendam 

pluviam», dirigidas a Nossa Senhora da Piedade, que terão estado na origem da actual 

procissão. Romero Magalhães explica: «Para reforçar o pedido [das preces], trazia-se a 

imagem para a freguesia da vila – S. Clemente – onde mais facilmente as rogativas eram 

feitas». 

                                                             
105

 Cf. Frei Agostinho de SANTA MARIA, Santuário Mariano, volume VI, 1716, pp. 411-412. 

106
 Cf. ibidem, p. 412.  

107
 Cf. A.N.T.T., Dicionário Geográfico de Portugal, 1758, tomo 21, memória 126, fl. 1162, 

resposta n.º 13.  
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 «Assim foi durante séculos. A intervenção religiosa oficial eclesiástica, pouco 

ou nada tinha inicialmente com o caso. Era popular e espontâneo o requerimento, 

quanto muito encabeçado pela Câmara, autoridade civil e laica»
108

.   

E, ao longo do século XVIII, pelo menos duas vezes isso aconteceu. O n.º 3 d’O 

Algarvio, de 14 de Abril de 1889, transcreve nas suas páginas uma antiga acta de uma 

reunião de vereação realizada em 1750, em que se pode ler a seguinte deliberação: «No 

ano de 1750 foi o Algarve vítima de uma grande estiagem. Não choveu durante três 

meses e por isso em todas as terras se fizeram preces e procissões de penitência. Em 16 

de Março do dito ano deliberou o Senado de Loulé que viesse a imagem de Nossa 

Senhora da Piedade no dia seguinte em procissão para o Convento de Santo António a 

fim de se lhe fazerem terços e rogativas para que chovesse». Para, logo de seguida, 

acrescentar: «Assim se fez e foi tão concorrida a procissão que a vila quase se 

despovoou, procurando os Olivais e enchendo os caminhos até à Ermida;»
109

. Parece 

que esta situação era um prática, mais ou menos, corrente. Em 1773 a administração 

municipal voltou a deliberar o mesmo procedimento, por forma a fazer fim à grande 

seca de 1772/73 que assolou todo o concelho de Loulé. Sempre que havia seca, lá iam 

os louletanos buscar a Imagem de Nossa Senhora da Piedade para mais próximo da vila.  

 

IV.02 – Um casamento real (1835) 

Mas as deliberações municipais para a realização de procissões extraordinárias 

com a Imagem de Nossa Senhora da Piedade não se ficavam a dever somente a secas. 

Em casos de júbilo, ou de terramotos, o procedimento adoptado era idêntico. Desse 

facto nos voltam a dar conta as actas de vereação da Câmara Municipal de Loulé. 

No dia 26 de Janeiro de 1835, o príncipe D. Augusto Carlos Eugénio Napoleão 

(1810 – 1835), duque e príncipe de Leuchtenberg e de Santa Cruz e Sua Alteza Real a 

rainha D. Maria II (1819 – 1853), rainha reinante de Portugal entre 1834 e 1853, 

ratificaram o seu «feliz consórcio», numa cerimónia realizada na sé patriarcal de 

Lisboa
110

. Ratificaram, uma vez que a 1 de Dezembro de 1834 já se tinha realizado, 

                                                             
108

 Cf. Joaquim Romero MAGALHAES, art. cit.  

109
 Cf. «Curiosidades», in O Algarvio, n.º 3, de 14 de Abri de 1889, p. 3.  

110
 Cf. BONIFÁCIO, Maria de Fátima, D. Maria II, Lisboa, Círculo de Leitores e Centro de 

Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, 2007, p. 80. 
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igualmente na sé patriarcal de Lisboa, o casamento real por procuração do príncipe
111

. O 

Nacional, à época famoso periódico conservador, destacou o «asseio da tropa», o 

«numeroso concurso de gente», as ruas e as janelas «apinhadas», «as salvas», «os 

foguetes», «os vivas» e confessou-se impotente para descrever o «júbilo e o entusiasmo 

público»
112

.   

Na sequência deste aclamado matrimónio, o Ministério do Reino, sedeado em 

Lisboa, emite uma portaria régia que faz enviar para todos os concelhos do país. A 

Câmara de Loulé recebe essa portaria, em que a rainha D. Maria II determinava que 

após o seu casamento se praticassem as «demonstrações de jubilo» por tão singular 

acontecimento. Assim se determinava, assim se faria.  

Deste modo, depois de recebida a portaria, a Câmara reúne-se, em sessão de 

vereação, no dia 31 de Janeiro de 1835. A acta dessa sessão de vereação começa por 

informar: «Na mesma em virtude da Portaria do Menisterio do Reino em data de vinte e 

sinco de Janeiro do Corrente anno, em que partecipava a esta Camara, que tendo felis 

mente chegado aquella Capital Sua Alteza Real o Principe Dom Augusto, Duque de 

Leuchetenberg, e Santa Cruz, Esposo de Sua Magestade Fidellissima a Rainha, e 

devendo celebrar-se o Consorcio da mesma Augusta Senhora, determina Sua Magestade 

Fidellissima que por taó Sîngular motivo se pratiquem as demonstracções de jubilo 

proprias desta Solemnidade». Lida a portaria régia, a vereação camarária determina: 

«conduzir em Porcissão Nossa Senhora da Piedade para esta Villa, e colocolla na Igreja 

Matriz para ahi Solemnemente a sua chegada se cantar Te Deum Laudamus isto no dia 

Primeiro do mes de Fevereiro, tendo se primeiro feito publico por pergoes nos lugares 

Publicos desta Villa para que se eluminassem as janellas por tres noites sucessivas, e 

que concervandose  Nossa Senhora na Igreja Matriz fazendo-se lhe novena athé ao 

seguinte Domingo, que com mais pompa se determinou Cellebrar huma festa Solemne 

em acçáo de graças por táo felis acontecimento, ordenando que eu Secretario 

Noteficasse todos os Clerigos existentes nesta Villa para concorrerem a dita Festividade, 

e Jose Pedro do sitio dos Canos, para nesse dia e no da Festa levar o Estandarte deste 

Senado, mandando resistar no livro desta Camara a dita Portaria para que conste em 

todo o tempo»
113

.  

                                                             
111

 Cf. ibidem, p. 347.  

112
 Cf. Maria de Fátima BONIFÁCIO, op. cit., p. 80.  

113
 Cf. A.M.L., Livro de Actas das sessões de Vereação de 1834-1837, fl. 46 v.º. e fl. 47. Ver a 

seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/CMLLE/B/A/01/Lv 125. 
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A Câmara podia determinar variadas «demonstracções de jubilo» por «tão 

singular motivo», como por exemplo: determinar um feriado municipal, decretar a 

isenção de impostos municipais, conceder indultos prisionais, organizar ou promover 

um «bodo aos pobres», entre outras formas de comemoração. Mas a sua escolha não 

recaiu em nenhuma dessas opções. Escolheu, sim, fazer conduzir a Imagem de Nossa 

Senhora da Piedade, em procissão extraordinária, para a vila de Loulé. A Imagem veio 

para a vila no dia 1 de Fevereiro de 1835, um Domingo; tendo permanecido exposta aos 

fiéis, na igreja Matriz de São Clemente, até ao Domingo seguinte (8 de Fevereiro). 

Facto inequívoco da importância e do significado deste culto para a vila de Loulé e para 

os louletanos.   

 

IV.03 – O tremor de terra (1856) 

Mas a Imagem da Padroeira não era trazida para a vila somente em casos de 

júbilo. Em caso de catástrofes naturais, o mesmo também se verificava.   

Foi isso que se sucedeu na manhã do dia 12 de Janeiro de 1856. E que o padre 

José Rafael Pinto, pároco de São Clemente (Loulé), deixou registado no Livro das 

Visitas
114

 da igreja Matriz de São Clemente. O relato desse dia, escrito na primeira 

pessoa, é mais uma prova de que nas maiores aflições era à Nossa Senhora da Piedade 

que os louletanos primeiro recorriam. O pároco da vila começa o seu relato descrevendo 

esse dia: «Desde o princípio de Setembro até os fins de Dezembro passado, as chuvas 

tinham caído com pouca interrupção, mas depois foram tão abundantes e continuadas, 

que as nascentes aumentaram a um ponto extraordinário e outras apareceram de novo. 

Assim continuou o tempo até ao dia 12 de Janeiro de 1856. Pela manhã, a atmosfera 

estava carregada, mas o sol aparecia de quando em quando, não ventava, nem chovia; 

pelas 11 horas da manhã ouviu-se um estrondo como um trovão ao longe e logo em 

seguida sentiu-se um grande abalo de terra, que durou por espaço de dois segundos; a 

oscilação, segundo me pareceu, foi de noroeste a sueste». A violência do tremor de terra 

deixou um rasto de destruição em alguns edifícios da vila, elencados, de seguida, pelo 

relator: «foi tão grande a violência que não ficou edifício algum que não sofresse; a 

igreja Matriz na parede da frente deu para fora, a abóboda da sacristia deu também de si, 

                                                                                                                                                                                   
Para consultar esta acta de vereação na sua totalidade consulte-se o Anexo n.º 5.  
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 Cf. OLIVEIRA, Ataíde, op. cit., p. 62.  
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e onde fez maior impressão foi na sacristia das Almas que rachou toda. A igreja de S. 

Sebastião também abriu fendas no frontispício e abóboda. E assim sofreram os edifícios 

da vila e subúrbios». A situação era perigosa e «Na vila muita gente se retirou das suas 

casas para o campo». Mas, «Passados uns cem minutos repetiu-se outro abalo menos 

violento e sete minutos depois tornou a repetir-se, mas com pouca intensidade». O 

pároco José Rafael Pinto prossegue o seu relato: «O povo aterrado fugia para as ruas e 

largos, implorando a Misericórdia em voz alta, e muitos se dirigiram para a ermida de N. 

Senhora da Piedade. Para alentar os espíritos e obstar á grande reunião de povo na 

ermida da Senhora da Piedade, fiz armar um barracão no largo de S. Francisco, para 

onde fiz conduzir em procissão a Imagem venerada da Senhora da Piedade e aí 

acompanhada de mais de duas mil pessoas, de ambos os sexos e de todas as idades, 

fizemos preces e rogativas a Deus». Para, de seguida, terminar da seguinte maneira: 

«Era um espetáculo sugestivo: tanta gente com a fronte contrita e cheia de lágrimas a 

implorar misericórdia. O Senhor se compadeça de nós. Loulé oito horas da noite do dia 

12 de Janeiro de 1856. O Prior, José Rafael Pinto»
115

.  

 Assim sendo, em caso de grandes secas (1750 e 1773), «demonstracções de 

jubilo» (1835) ou tremores de terra (1856), o procedimento adoptado pela Câmara 

Municipal de Loulé era sempre o mesmo: ordenava que a Imagem de Nossa Senhora da 

Piedade, viesse, em procissão extraordinária, para a vila. Prova inequívoca da 

importância, do significado, e, sobretudo, da imensa popularidade que este culto 

representava para a vila de Loulé e para os louletanos. No século XVIII, como no século 

XIX. Importância, esta, que com o passar dos anos se vê consolidada e alargada, 

alcançando este culto o lugar cimeiro entre todas as devoções algarvias.  

 Aqui chegados, afigura-se-me importante notar a peculiaridade desta forma de 

religiosidade popular, pouco tutelada pelo clero. A sua tutela pertencia à administração 

municipal. Foi assim durante muitos anos. O clero pouco interferia com a administração 

deste culto Mariano. Indo, isso sim, ao reboque da extraordinária devoção popular. Que, 

com o passar dos anos, foi crescendo; extravasando, sucessivamente, as fronteiras da 

vila, do concelho e da província. Para assim chegar, no decorrer do século XX, ao 

estatuto de uma devoção de carácter nacional. Mas, isso, veremos mais adiante.  
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 Cf. Ataíde de OLIVEIRA, op. cit., pp. 62-63. Para consultar esta memória na sua totalidade 

consulte-se o Anexo n.º 6.  
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IV.04 – O roubo da Imagem (1893) 

As Festas da Piedade de 1893 foram tudo menos pacíficas. Os regeneradores 

louletanos acusaram os progressistas locais de terem ido roubar a Imagem. Estes, por 

sua vez, acusaram os regeneradores de quererem instrumentalizar a Festa. A polémica 

foi farta. E ocupou as atenções da vila por vários meses.   

A melhor forma de repescar esta polémica é recuperando o seu palco 

privilegiado: a imprensa local da época. Verdadeiro teatro de guerra, onde se travavam 

constantes batalhas. De periodicidade semanal.  

Nessa altura, a pena do jornalista representava uma arma sempre pronta a 

disparar contra o inimigo, que, geralmente, representava a facção política oposta. Quase 

tudo era permitido, desde excessos de linguagem a acusações sem provas. Porque a 

imprensa local daquela época servia para publicar notícias, mas, também, para emitir 

testemunhos, depoimentos, cartas de leitores e comunicados. Vivia-se, quase, uma 

espécie de «guerra civil» permanente, facto a que a situação política do país não era 

alheia. Entre regeneradores e progressistas a guerrilha era constante. Tanto em Lisboa; 

como na província. Só mudava a escala.   

Em Loulé, e tal como sucedia, por essa altura, em outras vilas e cidades do país, 

cada um dos dois partidos políticos possuía um periódico afecto. Uma espécie de «folha 

semanal» oficiosa. O Algarvio
116

, era o periódico afecto ao Partido Regenerador. E O 

Louletano
117

, era o periódico afecto ao Partido Progressista. Dois periódicos locais. 

Duas folhas semanais. Duas linhas editoriais opostas. Duas formas diferentes de ver a 

realidade local e, também, a nacional. E, por vezes, duas «armas de papel», sempre 

prontas a defender o seu partido político.  

                                                             
116

 O Algarvio foi o primeiro periódico publicado na, então, vila de Loulé. Fundado em 31 de 

Março de 1889, pensa-se que pela mão do monografista algarvio Francisco Xavier de Ataíde Oliveira 

(1843 – 1915). Tratava-se de um periódico semanal, publicado ao domingo, e politicamente afecto ao 

Partido Regenerador. Fortemente noticioso, informativo e regionalista. Teve como seus colaboradores, 

além do já citado Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, o artista Almada Negreiros e o poeta Cândido 

Guerreiro. Publicaram-se, ao todo, 233 edições, sendo a sua publicação periódica extinta a 19 de 

Setembro de 1893 (cf. MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do Algarve, volume II, 

Faro, Comissão de Coordenação da Região do Algarve, 1988, pp. 16-19). 

117
 O Louletano foi fundado em 9 de Janeiro de 1893. Apresentava-se aos seus leitores como 

sendo um «Jornal Progressista», informação, aliás, que constava no seu cabeçalho. Periódico semanal, 

publicado aos domingos, era afecto ao Partido Progressista, como foi explicado logo no seu primeiro 

número: «O Louletano será um jornal político, literário e noticioso. Ocupando-se especialmente de tudo o 

que possa interessar ao concelho de Loulé, seguirá na política geral do país, com a máxima lealdade e 

independência, a política do partido progressista». O seu director e editor era o Dr. Jacintho Parreira 

Lança, médico do Partido Municipal, em Loulé. Publicaram-se, ao todo, 173 edições, sendo a sua 

publicação suspensa no dia 5 de Maio de 1896 (cf. MESQUITA, José Carlos Vilhena, op. cit., pp. 71-72).  
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Em Dezembro de 1892 realizaram-se eleições municipais
118

. Em Loulé, a 

Câmara Municipal foi ganha por membros afectos ao Partido Regenerador. E, como em 

muitas outras câmaras do país, o escrutínio eleitoral foi contestado pelo Partido 

Progressista, que invocou ter-se verificado a tradicional «chapelada». Protestaram. Mas 

de nada serviu o protesto, uma vez que o «presidente do tribunal judicial d’esta comarca 

julgou válida a eleição camarária»
119

.   

Deste modo, o novo executivo municipal toma posse no dia 2 de Janeiro de 

1893, para mais uma legislatura (triénio 1893-1895)
120

. Que, como é natural, se 

pretendia pacífica. «Foi escolhido para presidente o sr. Francisco de Paula Galvão e 

para vice-presidente o sr. José da Costa Mealha
121

». 

«Durante o acto tocou em frente dos Paços do Concelho a filarmónica Velha
122

 e 

foram atirados muitíssimos foguetes»
123

. 

Precisamente decorridos quatro meses após a posse do novo executivo 

camarário, isto é, no dia 2 de Abril de 1893, Domingo de Páscoa, era tradição a 

população louletana trazer a Imagem de Nossa Senhora da Piedade para a vila, naquilo a 

                                                             
118

 Cf. «Ao ‘Progresso do Sul’, in O Algarvio, n.º 194, de 18 de Dezembro de 1892, p. 1.  

119
 Cf. «O célebre protesto», in O Algarvio, n.º 197, de 8 de Janeiro de 1893, p. 1. Sobre este 

assunto veja-se, ainda: «O ‘Distrito de Faro’», in O Algarvio, n.º 199, de 22 de Janeiro de 1893, p. 1. 

120
 Cf. A.M.L., Livro das Actas das Sessões da Câmara Municipal de Loulé, de 11/09/1889 a 

12/07/1893, fl. 168-168 v.º. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/CMLLE/B/A/01/Lv 139.    

121
 José da Costa Mealha nasceu em Loulé no dia 1 de Dezembro de 1851. Ao longo da sua vida 

destacou-se como comerciante, exportador de frutos secos, político local e grande benemérito. Além de 

comerciante de frutos secos, obras de palma, esparto e cortiça, foi, ainda, agente bancário e de seguros. 

Iniciou a sua carreira partidária no Partido Regenerador, liderado localmente pelo Dr. Marçal Pacheco. 

Em 1893 desempenhou o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé. Em 1895 e 1896 

exerceu o cargo de tesoureiro da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade. Porém, em 1903, abandona o 

Partido Regenerador e adere ao Partido Progressista Dissidente, assumindo, de imediato, a sua chefia 

local. Foi eleito presidente da Câmara Municipal de Loulé no triénio de 1905-1907, de 15/01/1908 a 

30/11/1908 e, ainda, de 7/12/1908 a 25/01/1909. Exerceu, igualmente, as funções de administrador do 

concelho entre 1906 e 1908. Faleceu em Loulé, vítima da pneumónica, no dia 4 de Novembro de 1918. 

Tinha 67 anos. (cf. FREITAS, Pedro de, História da Música Popular em Portugal (Versão Tradicional 

da Música Popular em Loulé), Lisboa, Tipografia da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 1946, p. 

89, e, igualmente, PALMA, Jorge Filipe Maria da, Dicionário Toponímico – Cidade de Loulé, Loulé, 

Câmara Municipal de Loulé, 2009, pp. 223-224).  

A restante vereação era composta pelos seguintes vereadores: Francisco d’Assis Rebelo, José 

Faísca, Joaquim Bernardo de Souza Barros, Sebastião José Teixeira e José Dias Teixeira (cf. A.M.L., 

Livro das Actas das Sessões da Câmara Municipal de Loulé, de 11/09/1889 a 12/07/1893, fl. 168-168 v.º).  

122
 A «Música Velha» era o nome pela qual era conhecida a Sociedade Filarmónica União 

Marçal Pacheco. Fundada no dia 1 de Maio de 1856, esta sociedade filarmónica era afecta, politicamente, 

ao Partido Regenerador (cf. FREITAS, Pedro de, História da Música Popular em Portugal (Versão 

Tradicional da Música Popular em Loulé), Lisboa, Tipografia da Liga dos Combatentes da Grande 

Guerra, 1946, p. 77 e pp. 87-89).   

123
 Cf. «Posse», in O Algarvio, n.º 199, de 22 de Janeiro de 1893, p. 3. 
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que os louletanos designam, ancestralmente, por «Festa Pequena». Todavia, nesse ano, 

o novo executivo achou prudente adiar a data da Festa. Situação já verificada nos anos 

de 1866, 1868, 1871, 1875 e 1876. Nesse sentido, a Câmara Municipal solicita ao 

arcebispo-bispo da diocese, D. António Mendes Bello
124

, o adiamento da procissão, 

invocando, para o efeito, os seguintes motivos: 

a) Dado os ânimos dos louletanos ainda se encontrarem bastantes alterados, em 

virtude das eleições municipais realizadas no passado dia 7 de Dezembro, 

eleições, essas, que provocaram uma acentuada divisão na população 

louletana
125

; 

b) O facto de se encontrarem «fora do concelho milhares de pessoas, que no 

Alentejo, Beiras e Espanha foram, como de costume, procurar trabalho», facto, 

esse, que retiraria o desejado brilho que a Câmara queria empreender à festa 

principal do concelho
126

. 

Por outro lado, no dia 13 de Agosto de 1890 tinha sido criada uma nova 

freguesia na vila de Loulé, que fora baptizada com o nome de São Sebastião. Esta nova 

freguesia resultou de um novo arranjo administrativo que veio dividir a então única 

freguesia da vila (freguesia de São Clemente) em duas freguesias distintas: São 

Clemente e São Sebastião. Este novo arranjo administrativo resultou, igualmente, na 

divisão eclesiástica da única paróquia existente na vila (paróquia de São Clemente) em 

duas novas paróquias: a paróquia de São Clemente, que conservou a sua sede paroquial 

na Igreja Matriz de São Clemente; e a paróquia de São Sebastião, que passou a ter como 

sua sede paroquial a Igreja de São Francisco, que, desde o séc. XVIII, era propriedade 

da Ordem Terceira de São Francisco.  

Desde 1830 que a lei determinava que fossem nomeados, para cada freguesia, 

«um corpo administrativo, que se denominasse de junta de paróquia»
127

 e que em cada 

paróquia houvesse um regedor, delegado imediato do administrador do concelho
128

. Em 

Dezembro de 1891, O Algarvio informava que a nova freguesia ainda não tinha 
                                                             
124

 D. António Mendes Bello foi bispo do Algarve durante vinte e quatro anos, isto é, entre 1884 

e 1908. Em 19 de Dezembro de 1907 seria elevado a Patriarca de Lisboa.  

125
 Cf. «Ao ‘Progresso do Sul’, in O Algarvio, n.º 194, de 18 de Dezembro de 1892, p. 1. 

126
 Cf. «A Câmara e o médico Lança», in O Algarvio, n.º 218, de 4 de Junho de 1893.  

127
 Cf. SANCHIS, Pierre, op. cit., p. 188.  

128
 Cf. «Freguesia de S. Sebastião de Loulé», in O Algarvio, n.º 141, de 6 de Dezembro de 1891, 

p. 1.  
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constituído a sua «junta de paróquia», pelo que a junta de paróquia de São Clemente 

funcionava para as duas freguesias
129

.  

Até 1891, inclusive, a Festa da Piedade realizava-se na igreja Matriz de São 

Clemente, então, sede paroquial da única freguesia da vila. Todavia, em 1892, e pela 

primeira vez na história, a Festa realizou-se na igreja de São Sebastião, então, 

interinamente, sede paroquial da nova freguesia de São Sebastião
130

. 

Porém, a autarquia queria que a Festa de 1893 voltasse a ser realizada na igreja 

Matriz de São Clemente, por esta ser «mais vasta e mais antiga, e por ser a mesma festa 

a principal deste concelho»
131

.  

Todavia, o articulista d’O Algarvio conta que no Sábado de Aleluia «espalhou-se 

na freguesia de São Clemente que uns indivíduos quaisquer, com o consentimento do 

revd. pároco de S. Sebastião, pretendiam à força conduzir a imagem de Nossa Senhora 

da Piedade da sua capela para a igreja de S. Francisco»
132

. O objectivo era, pelo 

articulista, desvendado: «criar dificuldades à autoridade municipal para fins meramente 

políticos, aos quais era completamente estranho o sentimento religioso»
133

. Os actores, 

esses, também pareciam identificados. O jornalista referia-se aos progressistas locais. 

Parece que o boato, posto a circular, era verdadeiro. Uma vez que «No Domingo da 

Páscoa, [2 de Abril] á tarde, informaram-nos também que o srº. Joaquim Pereira
134

, á 

frente d’alguns arruaceiros, se dirigira á capela de Nossa Senhora da Piedade, e lá 

obrigara o eremitão a apresentar-lhe a chave da casa do andor, para transportar a 

imagem da Virgem para esta freguesia, e como o ermitão lhe respondesse não ter em 
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 Cf. ibidem.  

130
 Cf. «A festa de Nossa Senhora da Piedade», in O Louletano, n.º 14, de 9 de Abril de 1893, p. 

2.  

131
 Cf. «O Desacato», in O Algarvio, n.º 210, de 9 de Abril de 1893, p. 1. 

A comprovar os argumentos invocados pela autarquia, veja-se, a título de exemplo, a reportagem 

realizada sobre a Festa da Piedade de 1892, em que se podia ler a seguinte passagem: «Esteve 

esplendorosa a festa de N. S. da Piedade, realizada no domingo passado [dia 8 de Maio], na parte 

respeitante ao arraial, porque portas a dentro da igreja [de São Francisco, pertencente à Ordem Terceira 

de São Francisco] poucos foram os que puderam assistir, visto a estreiteza do templo e o hábito da gente 

do campo, em assenhorar-se logo de todos os lugares» (cf. «Festa» in O Algarvio, n.º 164, de 15 de Maio 

de 1892, p. 1).   

132
 Cf. ibidem.  

133
 Cf. ibidem.  

134
 O Sr. Joaquim Pereira fora o anterior presidente de Câmara, que tinha perdido as últimas 

eleições municipais realizadas a 7 de Dezembro de 1892. Era afecto ao Partido Progressista. 
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seu poder tal chave, fora arrancada do seu nicho a Imagem e transportada ás costas de 

dois carreiros, um dos quais aqui conhecido nos tribunais criminais por desordeiro». 

O relato continuava: «no meio das vozerias avinhadas de viva o Parragil , viva o 

sr. Pereira e viva a Nossa Senhora e das lágrimas de muitos fiéis, que assistiram a tal 

desacato, desceu a Imagem de Nossa Senhora, transportada por João Degredado, 

carreiro, e por outro carreiro, Anastácio Passarinho, mal composta, caminhando na 

frente um sujeito chamado Borracheiro, que levava a coroa da Virgem e precedidos 

d’uma filarmónica, cuja música era abafada pelas vozes destemperadas dos 

arruaceiros». 

Chegados com a Imagem à vila, o jornalista informava: «Quase toda esta 

guerrilhada entrou no templo, cujas portas tinham sido abertas pelo sacristão da mesma, 

um sobrinho do pároco, que não apareceu, aparecendo muito embora o sr. Lança
135

, 

médico do partido [municipal], animando as hostes, ameaçando com a bengala um tal 

Lagarto, e recebendo deste o corretivo. Talvez, por esquecimento, o sr. Lança nem tirou 

o chapéu, quando entrou na igreja – dizem-nos». 

«Todos estes factos públicos e praticados, muito embora nas trevas da noite, 

escandalizaram os sentimentos religiosos de ambas as freguesias, e jamais quando todos 

presenciaram, que, em seguida, o mesmo grupo de indivíduos andou com a música á 

frente pelas ruas da vila a fazer manifestação ruidosa desta façanha». Ao terminar o seu 

artigo, o articulista deixava a seguinte interrogação ao arcebispo-bispo da diocese: «S. 

Exª. Rev.
ma

 pode informar se a entrada á força num templo dedicado ao culto, a invasão 

de meia dúzia de avinhados que não duvidaram saltar para cima do altar, sem respeito 

pela pedra d’are, andando por cima, e lançar mãos profanas ao nicho envidraçado, 

arrancando dele a Imagem, atravessa-La nos braços de dois carreiros e faze-La conduzir 

entre um magote de gente em grandes vozerias, são factos normais, consentidos pela 

igreja, ou crimes puníveis» 
136

. Estava, desta forma, inaugurada a polémica. Por parte 

daqueles a quem O Algarvio viria a epitetar de «energúmenos», «gaiatos engravatados 

                                                             
135

 O Dr. Jacintho Parreira Lança nasceu na vila de Castro Verde, em 13 de Julho de 1857. No 

ano de 1885 terminou a sua licenciatura em Medicina. Logo em Outubro de 1885 ocupou o cargo de 

médico no partido médico municipal em São Tiago do Cacém. Cargo que ocuparia até 1890. Em 1890 

vem para Loulé para exercer o cargo de médico no partido municipal. Em 9 de Janeiro de 1893, funda o 

semanário local O Louletano, órgão oficioso do Partido Progressista, em Loulé. No jornal, além de 

fundador, seria, igualmente, director político, editor e jornalista. Viria a falecer, em Loulé, no dia 4 de 

Abril de 1895. Tinha, na altura, 37 anos (cf. O Louletano, de 13 de Abril de 1895, p. 1, e, igualmente, 

MESQUITA, José Carlos Vilhena, op. cit., pp. 71-72).  

136
 Cf. «O Desacato», in O Algarvio, n.º 210, de 9 de Abril de 1893, p. 1.  
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do Parragil», «reles e indecorosos» e «agaiatados mostrengos»
137

. A linguagem 

utilizada era forte. Mas o acto perpetrado não o fora menos.    

No mesmo dia, O Louletano, que se apresentava no cabeçalho como sendo um 

«Jornal Progressista»
138

, expunha a sua versão dos factos. Que, como seria de esperar, 

era em tudo diferente. Ora, segundo O Louletano, e como de costume, muitos louletanos 

deslocaram-se, na tarde do Domingo de Páscoa, à ermida de Nossa Senhora da Piedade, 

afim de participarem na condução da Imagem para vila. Todavia, aproximava-se a hora 

em que era costume realizar-se a procissão, «e nenhuns sinais haviam que denotassem 

estar para breve o princípio da festa». Faltava o padre, os mordomos, e as autoridades 

municipais. Sendo assim, «toda aquela enorme multidão, movida por um grandioso 

impulso de brio ofendido e de boa fé ludibriada, resolveu não esperar mais quem com 

malignos fins não aparecia, e, entregando a imagem a dois homens que de entre tantos 

se destacavam pela sua estatura possante, fê-la conduzir nos braços deles para a igreja 

da paróquia respectiva, acompanhando-se da banda de música Artistas de Minerva»
139

.  

Ora, seis dias mais tarde, o executivo camarário, reunido em sessão ordinária, 

«resolveu por maioria reprovar este facto irreverente, e bem assim que se desse 

conhecimento d’elle ao Prelado, pedindo-lhe ao mesmo tempo para ordenar que a 

Imagem seja recondusida á sua ermida para depois, no dia em que fôr designado pela 

Camara, vir processionalmente para a Villa, afim de se lhe fazer a festa»
140

.  

Na semana seguinte, a «folha progressista» local voltava ao «desacato». A 

intenção parecia clara: defender os progressistas das acusações de que estes estavam a 

ser alvo por parte dos regeneradores locais. Nas páginas d’O Louletano era possível ler-
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 Cf. «Os energúmenos», in O Algarvio, n.º 211, de 16 de Abril de 1893.  

138
 Cf. José Carlos Vilhena MESQUITA, op. cit., p. 71.  

139
 Cf. «Loulé», in O Louletano, n.º 14, de 9 de Abril de 1893, p. 1, colunas 3 e 4.  

A Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva foi fundada no dia 21 de Maio de 1876. A sua 

fundação resultou de um processo de dissidência de alguns músicos que, por motivos políticos, 

resolveram deixar a Sociedade Filarmónica União Marçal Pacheco. A nova filarmónica era afecta, 

politicamente, ao Partido Progressista, ao contrário da que já existia, que era afecta ao Partido 

Regenerador. O seu primeiro regente e mestre foi o político e músico António Galvão (5/10/1835-

31/04/1904). António Galvão era licenciado em direito e fez toda a sua carreira política como membro do 

Partido Progressista. À data do seu falecimento ocupava o cargo de administrador do concelho de Loulé 

(cf. FREITAS, Pedro de, op. cit., pp. 99-100, e cf., igualmente, PALMA, Jorge Filipe Maria da, op. cit., p. 

153).    

140
 Cf. Acta de vereação da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Loulé, do dia 15 de Abril 

de 1893 in A.M.L., Livro de Actas das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Loulé, de 

11/09/1889 a 12/7/1893, fls. 186 – 186 v.º. Ver a seguinte cota no A.M.L.: 

PT/AMLLE/AL/CMLLE/B/A/01/Lv 139. 
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se a sua defesa: «Ora se a Senhora este ano não foi acompanhada de confrarias com 

opas e sacerdote a meio caminho, foi simplesmente porque o pároco de S. Sebastião não 

quis satisfazer aos pedidos reiterados do povo, escusando-se com a falta de ordem, 

nesse sentido, do seu prelado», para, de seguida, acrescentar: «A maioria da câmara, 

como temos demonstrado, podia ter evitado o desacato e não o evitou, devendo por isso 

considerar-se criminosa»
141

.  

As máscaras há muito que tinham caído. Tratava-se de uma luta político-

partidária. E sendo a Festa da Piedade a maior festa do concelho, e uma das maiores de 

toda a província, era normal que alguns partidos políticos a quisessem instrumentalizar, 

por forma a recolher dividendos políticos em futuras eleições. Não era caso virgem. 

Nem haveria de o ser. Nem em Loulé, nem tampouco em outras localidades.  

Os progressistas alegavam terem sido os regeneradores locais, então à frente da 

Câmara, a estarem na origem deste «desacato». Os progressistas fundavam a sua 

acusação no facto de os regeneradores terem solicitado ao arcebispo-bispo da diocese o 

adiamento da Festa sem qualquer motivo aparente. Por outro lado, os regeneradores 

acusavam os progressistas de terem ido «raptar» a Imagem à sua ermida, e de a terem 

trazido para a igreja de São Sebastião. As posições encontravam-se extremadas. Os 

jornais locais eram o palco privilegiado dessa batalha. Mas não o único. As sessões de 

vereação também. Como nos provam algumas actas de vereação dessa altura, em que se 

pode aferir o clima de confronto latente, que, por vezes, existiu entre membros da 

mesma vereação. Chegou-se, mesmo, à ocorrência de agressões verbais entre colegas de 

vereação. O caso tinha tanto de grave, como de inédito.   

Passado uma semana, O Algarvio dava conta de que o prelado do Algarve, D. 

António Mendes Bello (1884-1908), já se encontrava a par do referido «desacato», 

dando razão aos regeneradores, ordenando que a Imagem «fosse conduzida em 

procissão solene para a sua capela», assim como «ordenou por telegrama que o pároco 

de S. Sebastião
142

 se apresentasse imediatamente perante sua ex.ª»
143

. E foi isso que se 
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 Cf. «A Festa de Nossa Senhora da Piedade», in O Louletano, n.º 15, de 16 de Abril de 1893, 

p. 2. 

142
 O padre de São Sebastião era o padre Alexandre João do Nascimento. Natural de Loulé, 

exerceu os seguintes cargos sacerdotais: padre encomendado de São Clemente, em Loulé, em 1890 e 

1891; padre encomendado de São Sebastião, em Loulé, em 1892 e 1893; padre encomendado de Almancil, 

em 1894; padre de Albufeira, entre 1895 e 9 de Junho de 1896. Renunciou em 9 de Maio de 1905, in 

A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro 356, fl. 44.  

143
 Cf. «Nossa Senhora da Piedade», in O Algarvio, n.º 212, de 23 de Abril de 1893, p. 1.  
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sucedeu, conforme atesta o ofício, com a data de 17 de Abril, que o «padre 

encomendado de S. Sebastião - Alexandre João do Nascimento», acabara de enviar para 

o presidente da Câmara. Nesse ofício, o pároco Nascimento informava o presidente da 

Câmara que «Foi reconduzida a Imagem para a sua capela hoje às 5 horas e meia da 

manhã, não com a solenidade que V. Ex.ª desejava […]»
144

. A mesma edição d’O 

Algarvio informava, ainda, que: «Na segunda-feira de manhã um pastor veio participar a 

esta vila que pelas quatro horas desse dia vira de longe um indivíduo vestido de padre e 

mais quatro indivíduos com um andor às costas caminhar pela estrada da capela da 

Senhora da Piedade. Nada de músicas, tudo tristezas. Fora o sacristão, cinco ou seis 

pessoas!...»
145

. Desse acontecimento dava também conta O Louletano: «Está 

desagravada a Virgem da Piedade! Na madrugada de segunda-feira passada, 4 para as 5 

horas, o rev. prior da freguesia de S. Sebastião, com alguns dos seus paroquianos, 

reconduziram a imagem da Senhora da Piedade à sua ermida»
146

, para, de seguida, 

sentenciar: «terminou um incidente que havia tomado proporções extraordinárias, 

devido, sem dúvida, principalmente à ignorância ou má fé do sr. vice-presidente da 

câmara e maioria desta e às delongas do sr. arcebispo-bispo»
147

.  

Porém, parece que os progressistas não ficaram satisfeitos pela forma como o 

caso fora resolvido. Recaindo as culpas para o pároco de S. Sebastião e não para o 

executivo municipal, como era sua intenção. Sendo assim, resolveram, de novo, voltar à 

acção. Era disso mesmo que dava conta a edição de 21 de Maio d’O Algarvio, em que, 

uma vez mais, os seus propósitos eram publicamente denunciados. Dizia assim: 

«Animados pela impunidade em que ainda se conserva a sua primeira façanha e, talvez, 

pela extrema e imerecida benevolência com que o sr. Arcebispo bispo os tem ouvido, os 

valentes e aguerridos soldados do respeitável Parragil, sob o prudente e ordeiro 

comando do simpático médico Lança, estavam convenientemente preparados para, com 

o apoio do seu ingénuo pároco, irem no domingo último invadir novamente a capela de 

Nossa Senhora da Piedade, quebrar caixilhos e vidros, saltar altares, arrombar portas e 

trazer de lá, descomposta e irreverentemente, a venerada imagem». Para, mais à frente, 

acrescentar: «E foi precisamente para evitar um e outras que a autoridade 
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 Cf. ibidem.  
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 Cf. ibidem.  
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 Cf. «A Festa de Nossa Senhora da Piedade», in O Louletano, n.º 16, de 23 de Abril de 1893, 

p. 2. 
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 Cf. ibidem.  
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administrativa, no fiel cumprimento do seu dever, requisitou a presença de força 

militar». O articulista terminava, de forma eloquente, o seu artigo: «Não pode, nem 

deve consentir-se que a ordem de uma povoação importante e laboriosa, esteja 

constantemente a ser perturbada por umas dezenas de confessos arruaceiros, prontos 

sempre a executar os atrevidos e inconvenientes planos do seu digno comandante – um 

baixo díscolo, um vivo elemento da discórdia»
148

. 

O executivo camarário, reunido, em sessão ordinária, no dia 28 de Junho de 

1893, emitia um parecer em que se oficiasse o prelado da diocese de que «se fixou o dia 

3 de setembro proximo para a conducção da Imagem da Sua Capella para a igreja 

parochial de S. Sebastião, onde deverão fazer-se as novenas nos dias 3 a 11, a festa 

pequena n’este ultimo dia e a grande no dia 17 do referido mez, segundo o costume dos 

mais anos»
149

. E desse facto dava notícia a edição de 27 de Agosto d’O Algarvio, que 

anunciava o seguinte: «É no dia 17 do próximo mês de setembro que se realizará, nesta 

vila, a festa de Nossa Senhora da Piedade». 

«As solenidades religiosas terão lugar na igreja de S. Francisco, para onde a 

imagem da Senhora será conduzida no dia 3, á tarde, e o arraial será na Praça, que é a 

rua que mais se presta para tais divertimentos»
150

. 

Ora, parece que esta caricata situação não era, à época, tão incomum quanto isso. 

Pierre Sanchis, na sua obra Arraial: Festa de um Povo. As romarias portuguesas, dá-

nos conta que «a partir da criação das juntas de paróquias, em 1830, os padres tornaram-

se de facto simples ‘guardas’ dos edifícios sagrados». Justificando, de seguida: «São as 

juntas que controlam o culto, a utilização da igreja e dos paramentos, o destino das 

ofertas dos fiéis». Razão, pela qual, «os políticos locais vão tentar conquistar estas 

juntas». Sanchis, especifica: «Finalmente, os santuários de romaria e as festas que neles 

se organizam serão ocasião de lutas políticas, querelas em torno das chaves, do 

programa, do cofre das oferendas, dos interesses financeiros ou do prestígio». Para, de 

seguida, concluir: «Pressionado por facções partidárias e famílias rivais ou mesmo parte 
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 Cf. «Os Arruaceiros. Novo Desacato Projectado», in O Algarvio, n.º 216, de 21 de Maio de 

1893, p. 1 . 
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 Cf. Acta de vereação da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Loulé, do dia 28 de Junho 

de 1893 in A.M.L., Livro de Actas das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Loulé, de 
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 Cf. «A Festa de Nossa Senhora da Piedade», in O Algarvio, n.º 230, de 27 Agosto de 1893, p. 
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integrante destes conflitos, o pároco terá frequentemente – e por vezes em vão – de 

recorrer a uma jurisdição civil superior para que lhe seja reconhecido o direito efectivo 

de decisão em matéria de festas e de romarias»
151

.  
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 Cf. Pierre SANCHIS, op. cit., p. 188.  
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V – O culto durante a Primeira República 

 

V.01 – A Lei de Separação do Estado das Igrejas 

A Lei de Separação do Estado das Igrejas, promulgada pelo ministro da Justiça e dos 

Cultos, Dr. Afonso Costa, em 20 de Abril de 1911, constituiu, efectivamente, uma das 

pedras angulares do novo regime republicano. Tratava-se de uma das leis fundamentais 

do novo regime. Talvez, mesmo, a mais importante. Decerto a mais simbólica e a que 

provocou maior contestação no seio da sociedade. Rapidamente ficou conhecida como 

«A Intangível»
152

. O jornalista republicano António França Borges, à altura director do 

periódico O Mundo 
153

, escreveu mesmo, num editorial, que tratava-se da Lei 

fundamental do novo regime, uma vez que a sua modificação era impossível de ser 

realizada sem traição à República, à democracia e ao povo
154

. Constituiu um dos 

maiores focos de conflito do novo regime político com a Igreja Católica. E, constituiria, 

como mais tarde se comprovaria, um conflito de difícil digestão. Seria, também, o 

radicalismo dessa Lei de Separação do Estado das Igrejas que viria a precipitar o fim 

da Primeira República. 

«A Intangível» nunca foi consensual. Mesmo entre os republicanos
155

. Alguns 

pensavam que a Lei de Separação era muito radical e controversa. Outros, porém, 

defendiam-na com todas as suas forças. Com o todo poderoso ministro da Justiça e dos 

Cultos à cabeça. 

Qual era o retrato sociológico da maior parte da população portuguesa quando 

«A Intangível» entrou em vigor? Em Abril de 1911, a população nacional era, 
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 Cf. Vasco Pulido VALENTE, O Poder e o Povo, 6.ª edição, Lisboa, Alêtheia Editores, 2010, 

p. 241. 

153
 O periódico O Mundo era um jornal diário, fundado em 1900, com sede em Lisboa. À data da 

implantação da República tinha já alcançado o título do mais importante órgão da imprensa republicana. 

O seu director era o jornalista António França Borges. França Borges que, desde muito cedo, se destacara 

pela combatividade da sua pena, vai imprimir uma linha editorial marcadamente republicana e ferozmente 

anticlerical, muito por força da sua combatividade ao regime monárquico na primeira década do século 

XX.    
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 Cf. «Editorial», in O Mundo, de 29 de Abril de 1911, p. 1. Ver, igualmente, O Mundo, edição 

de 23 de Abril de 1911. 
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 O insuspeito Guerra Junqueiro, em Julho de 1911, logo depois da entrada em vigor da Lei de 

Separação do Estado das Igrejas, escreveu o seguinte: «Ora a lei é estúpida, dignifica o padre, e vai ferir 

o sentimento religioso do povo português. Resultado: a guerra civil. Se a não modificarem, temo-la dentro 

de pouco tempo. O povo odiava o jesuíta, o povo não se importava com o padre. Era cortar em carne 

morta. Mas, com esta lei, o caso muda de figura, e só o mau padre, só o bandalho a pode aceitar» in Raul 

BRANDÃO, Memórias, volume II, Lisboa, Perspectivas e Realidades, s/d., p. 98.  
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maioritariamente, rural, analfabeta, católica, monárquica, atávica, avessa à mudança, 

conservadora, desconfiada, etc… Portugal era um país maioritariamente rural. O clero 

era, ainda, olhado na maior parte das vezes como uma espécie de entidade superior. De 

acordo com o Censo de 1900, 99,8% da população do país declarara ser católica
156

. 

A Lei de Separação foi redigida tendo por base a Lei da Separação do Estado 

das Igrejas promulgada em França, que tinha entrado em vigor a 9 de Dezembro de 

1905
157

. Nessa Lei encontravam-se consagradas, entre outras medidas, a proibição do 

ensino do cristianismo nas escolas, a nacionalização da propriedade dos bens da Igreja e 

a introdução de uma apertada fiscalização às manifestações religiosas, fossem elas 

missas, festas ou procissões, entre outras disposições legais. Tratava-se de uma Lei 

extensa – composta por cento e noventa e seis artigos –, uma vez que regulamentava 

praticamente sobre todos os aspectos da vida religiosa, desde a proibição do toque dos 

sinos até à proibição do uso de vestes talares na praça pública. 

Porém, a Lei tinha contra si diversos argumentos; sendo, o primeiro, o facto do 

diploma ter sido composto, e promulgado, por um governo provisório, isto é, sem a 

legitimidade democrática decorrente de uma ida às urnas. Facto que só aconteceria a 1 

de Novembro de 1914, depois de se realizar um recenseamento eleitoral
158

. Já antes 

houvera uma eleição, a 28 de Maio de 1911, para a escolha de uma Assembleia 

Nacional Constituinte, que, como a própria designação indica, teria como finalidade a 

composição do futuro texto constitucional
159

. Por outro lado, o artigo 195.º da Lei de 

Separação estipulava que: «Este decreto será sujeito à apreciação da próxima 

Assembleia Nacional Constituinte»
160

. Ora, a Assembleia Nacional Constituinte 

posterior à entrada em vigor da Lei de Separação seria a decorrente das eleições de 28 

de Maio de 1911, que não teve a oportunidade de cumprir com o estipulado no citado 

artigo. Assim sendo, só a 10 de Março de 1914 é que principiaria a discussão da Lei na 
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 Cf. NETO, Vítor, «A questão religiosa: Estado, Igreja e conflitualidade sócio-religiosa» in 

História da Primeira República Portuguesa, coordenação de Fernando Rosas e de Maria Fernanda Rollo, 
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 Cf. ibidem, p. 134. 
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generalidade, concluída a 29 de Junho
161

. Todavia, a discussão na especialidade, única 

forma legal que possibilitaria a introdução de reajustamentos na dita Lei, viria a ser 

adiada, convenientemente, «por falta de tempo»
162

, leia-se, por falta de vontade política. 

 

V.02 – A nacionalização dos bens da Igreja 

Uma das medidas mais contestadas da Lei de Separação foi o arrolamento dos 

bens da Igreja. O art. 62.º da Lei dispunha o seguinte: «Todas as catedrais, igrejas e 

capelas, bens imobiliários e mobiliários que tem sido ou se destinavam a ser aplicados 

ao culto público da religião católica e à sustentação dos ministros dessa religião […], 

são declarados, salvo o caso de propriedade bem determinada de uma pessoa particular 

ou de uma corporação com individualidade jurídica, pertença e propriedade do Estado e 

dos corpos administrativos, e devem ser, como tais, arrolados e inventariados […]». Em 

complemento ao artigo anterior, o art. 63.º informava que: «o arrolamento e inventário a 

que se refere o artigo anterior serão feitos administrativamente, de paróquia em 

paróquia, por uma comissão concelhia de inventário, composta do administrador do 

concelho ou do bairro e do escrivão da fazenda, que poderão fazer-se representar por 

empregados seus, sob sua responsabilidade, servindo o primeiro de presidente e o 

segundo de secretário, e por um homem bom de cada paróquia, membro da respectiva 

junta, e indicado pela câmara municipal para o serviço dessa paróquia». 

 

V.02.01 – Os bens da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade 

Com a entrada em vigor da Lei de Separação, em Abril de 1911, a Mordomia de 

Nossa Senhora da Piedade viu os seus bens serem arrolados e nacionalizados. Mas não 

seria a única. Todas as outras mordomias louletanas viram, igualmente, os seus bens 

nacionalizados. Porém, em 1920, a Nossa Senhora da Piedade, era já, desde há muito, o 

maior culto celebrado em Loulé. Nesse sentido, e após ter recebido inúmeras cartas 

enviadas pelos seus munícipes, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. 

Francisco Xavier Cândido Guerreiro
163

, vê-se obrigado a oficiar, em 1920, o 
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 Cf.  SERRA, João B, art.. cit., pp. 112-113. 
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 Cf. João B. SERRA, art. cit., p. 113. 
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 O Dr. Francisco Xavier Cândido de Oliveira ocupou o cargo de presidente da Câmara 
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administrador do concelho, pedindo-lhe que: «proceda a um inquérito administrativo a 

fim de se provar que a Ermida da Nossa Senhora da Piedade e anexos foram sempre 

propriedade da Câmara»
164

. Porque, se tal facto conseguisse ser provado a ermida de 

Nossa Senhora da Piedade deixaria de estar nacionalizada, por se provar ser já um bem 

público. Curioso notar que o presidente da Câmara só envidou os seus esforços por 

causa dos bens desta mordomia. Sinal da importância que este culto representava para a 

vila e para os seus munícipes.  

Porém, a 28 de Maio de 1926, deflagrou um golpe militar. Com sucesso 

imediato. Esse golpe originou a mudança dos principais protagonistas políticos dessa 

altura. E, provocou, igualmente, um maior desanuviamento das relações entre o Estado 

e a Igreja. Prova desse facto é o decreto-lei n.º 11.887, de 6 de Julho de 1926, que 

legisla a devolução às paroquias dos bens religiosos anteriormente nacionalizados, 

situação prevista e regulamentada nos  artigos 10.º e 11.º dessa lei.     

Todavia, a situação arrastar-se-ia por mais quatro anos. Uma vez que só a 6 de 

Dezembro de 1930 e respeitando a anterior portaria do ministro da Justiça e dos Cultos, 

é que é publicada, em Diário da República, a declaração a proclamar a devolução dos 

bens pertencentes a Nossa Senhora da Piedade à «Corporação Fabriqueira Paroquial de 

São Sebastião de Loulé»
165

.   

A escritura pública do auto da entrega dos bens, anteriormente pertencentes à 

Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, assim como dos restantes bens religiosos 

paroquiais, geridos pela «Corporação Fabriqueira Paroquial de São Sebastião de Loulé», 

teve lugar no dia 7 de Janeiro de 1931
166

. Nessa mesma escritura pública foram 

                                                                                                                                                                                   
segunda entre 18/01/1918 e 26/03/1918 in MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no século XX, 2.º 

volume, A Primeira República, 1910-1926, Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 2004, p. 260.   
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PT/AMLLE/AL/ACLLE/C/G/001/cd 004 (1910).  
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a citada escritura: capitão José da Encarnação Alves de Sousa, administrador do concelho; Santiago 

Formosinho Romero, chefe da secção administrativa do administrador do concelho; João de Valadares de 
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de São Sebastião de Loulé:  padre Joaquim da Palma Viegas, José Joaquim Laginha, Honorato de Sousa 

Leal, António do Brito da Mana Junior, José Lourenço da Piedade, José Gonçalves Rocheta Junior e José 

Gonçalves Centeio Rocheta (cf. ibidem).  
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entregues à mesma «Corporação Fabriqueira» os bens referentes às confrarias de Nossa 

Senhora da Conceição, de Quarteira, e de Nossa Senhora do Bom Sucesso, de Vale 

Judeu
167

. 

Deste modo, além da Imagem, da ermida, da casa da ermitoa, bem como das 

casas que serviam para a arrecadação do andor e do esquife, foram entregues, à 

«Corporação Fabriqueira Paroquial de São Sebastião de Loulé», um sem número de 

alfaias religiosas pertencentes a Nossa Senhora da Piedade. De entre elas, destaque-se as 

seguintes: «dois serafins, dois colares de ouro, um cordão de ouro, duas coroas de prata, 

dois cálices patenas e colheres pequenas, também de prata», «seis castiçais de estanho 

com crucifixo que servem para a banqueta», «um caixão de madeira para as esmolas a 

trigo», «quatro caixões de madeira para guardar flores», «duas casulas de damasco 

branco com seus pertences», «uma casula de damasco roxa com seus pertences», «uma 

casula de damasco encarnado com seus pertences», «quinze mantos de seda de Nossa 

Senhora da Piedade», «um frontal de damasco», «quinze quadros diversos» 

(provavelmente ex-votos), entre outros bens
168

.  

 

V.03 – As restrições às procissões e às manifestações religiosas ao ar livre 

A Lei de Separação, através dos seus artigos 4.º, 43.º e 55.º, proibia as 

manifestações religiosas que se realizassem fora das igrejas, geralmente procissões, 

salvo, como previsto no art. 57.º, quando «constituírem um costume inveterado da 

generalidade dos cidadãos da respectiva circunscrição, e deverão ser imediata e 

definitivamente proibidas nas localidades onde os fiéis, ou outros indivíduos sem seu 

protesto, provocarem, por ocasião delas, tumultos ou alteração da ordem pública»
169

. 

Estava, desta forma, dado o mote. Assim sendo, competia às autoridades locais provar, 

perante o administrador do concelho de jurisdição dessa localidade, que: 

«1.º) O culto da Senhora da Piedade e a procissão constituem costume 

inveterado da maior parte ou quase generalidade dos povos deste concelho»; 
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«2.º) Se o exercício do culto e manifestações a ele relativas, fora das horas que 

expressamente determina o artigo 43.º – entre o nascer e o pôr-do-sol – pode acarretar 

ou favorecer grave alteração da ordem; e ainda» 

«3.º) Se da sua proibição podem resultar prejuízos ao comércio local»
170

. 

As procissões representavam a expressão da religiosidade popular por excelência. 

Contudo, muitas procissões, desde há muito fortemente enraizadas na cultura e na 

crendice popular, foram alvo de proibição. Proibição, essa, que constituía uma grave 

afronta contra as populações. A maioria delas realizavam-se, como ainda hoje se 

realizam, no meio rural, precisamente onde as populações são mais católicas. Essas 

manifestações religiosas, na maior parte das vezes, celebravam o Santo patrono e 

protector da localidade. Por outro lado, muitas delas encontravam-se associadas aos 

vários ciclos agrícolas; desde o semeio e cultivo das terras até à apanha das culturas. Era 

um ciclo de vida que se celebrava. Ciclo de vida agrícola, mas, também, ciclo de vida 

profissional. E as procissões serviam, muitas vezes, para agradecer o bom tempo 

concedido, que teria possibilitado as boas colheitas. Por outro lado, muitas dessas festas 

e romarias constituíam um factor de forte atracção de forasteiros, que, através da sua 

presença, ajudavam a animar a vida económica dessas localidades. 

Porém, os legisladores republicanos não tiveram isso em conta. Para eles as 

procissões não passavam de um importante instrumento de propaganda ao serviço do 

clero. Denunciavam, eles, que o clero aproveitava-as, muitas vezes, para fazer a 

apologia dos ideais monárquicos e para rebater e combater os ideais republicanos. E não 

estavam enganados.  

Essa proibição resultou em vários tumultos por parte das populações locais, 

maioritariamente católicas e analfabetas. Neste particular, as regiões do Centro e do 

Norte do país foram aquelas em que se registaram os mais graves confrontos
171

, 

precisamente por nessas regiões o catolicismo se encontrar mais arreigado.  
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Todavia, para a época, tais desacatos eram, mais ou menos, frequentes. 

Ocorriam de Norte a Sul do país. As provocações eram generalizadas e provenientes de 

ambas as partes. Havia quase como que uma espécie de manual de instruções. As 

grandes massas que ocorriam às festividades religiosas eram na sua esmagadora maioria 

pessoas oriundas do meio rural, logo, maioritariamente católicas e monárquicas. 

Desconfiadas, analfabetas e ainda não republicanizadas, algumas olhavam para o novo 

regime com enorme desconfiança. Outras, porém, eram frontalmente contra por força da 

forte ofensiva que este protagonizava contra o clero secular e regular. Vasco Pulido 

Valente explica-nos o método utilizado para provocar os fiéis que assistiam às 

procissões: «De acordo com a mise-en-scène mais comum, grupos de carbonários 

seguiam-nas [as procissões], de chapéu conspicuamente enterrado na cabeça, aos ‘vivas’ 

à República, ao ‘livre-pensamento’ e a Afonso Costa e aos ‘morras’ ao Papa, à Igreja e 

aos jesuítas. A cristã paciência dos fiéis era posta à prova até que um deles interpelasse 

os militantes ou, de preferência, recorresse a métodos mais eloquentes de protesto. 

Começava então uma batalha campal e, depois de conscienciosamente sovadas, as 

ovelhas do Senhor dispersavam a caminho do redil ou eram presas porque, 

evidentemente, provocavam ‘desordens na via pública’»
172

. A comprovar o relato de 

Pulido Valente, recorramos a Maria Lúcia de Brito Moura: «Como as procissões eram 

autorizadas desde que não houvesse conflitos, os radicais procuravam desencadeá-los. 

Não raras vezes estranhos à comunidade, cujos costumes se propunham transformar, 

tentavam deliberadamente perturbar os actos religiosos, na esperança de que, com base 

nisso, as autoridades, no futuro, não autorizassem a sua realização»
173

. Mais à frente, a 

historiadora acrescenta: «Assistir à passagem de uma procissão com o chapéu na cabeça 

foi o meio mais vulgarmente utilizado para introduzir uma nota discordante. Os fiéis 

sentiam-se provocados e ripostavam»
174

. 

  

                                                                                                                                                                                   
fiéis a incorporarem-se na procissão. O alvoroço foi grande. Mas a procissão realizou-se na mesma (cf. 

MOURA, Maria Lúcia de Brito, op. cit., p. 386). 

172
 Cf. Vasco Pulido VALENTE, op. cit., pp. 230-231. 

173
 Cf. Maria Lúcia de Brito MOURA, op. cit., p. 375. 

174
 Cf. ibidem. 
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V.03.01 – A Festa Grande da Piedade de 1912
175

 

Em 1912, uma semana antes das Festas, que, nesse ano, se realizaram de 27 a 29 

de Abril, O Sul
176

, «Semanário Republicano – Defensor dos Interesses da Região», 

lamentava: «Diziam-nos que em qualquer, dos três dias de festa haveria um bodo aos 

pobres, e a nossa alma radiosa de intenso júbilo por tão louvável iniciativa; todavia, o 

programa não faz menção de tal, o que nos leva a crer que a comissão atendeu mais a 

missas e matinas, para regabofe do clero, que a matar a fome aos desprotegidos da sorte; 

a mais santa e a mais pura das religiões!»
177

. 

Após as Festas O Sul dedicava uma larga reportagem às mesmas. Começava por 

dizer: «Concorrida por muitas mil almas a procissão de domingo [28 de Abril], reduzido, 

porém, à expressão mais simples o elemento oficial e de preponderância da vila, que 

brilhou pela ausência»
178

. O regime político tinha mudado. A Monarquia tinha dado 

lugar à República. E, agora, não era comum ver políticos locais republicanos 

incorporarem a solene procissão. A Lei de Separação tinha trazido a laicidade à 

administração pública local. Religião e política andavam, agora, separadas. E não raras 

vezes de costas voltadas.   

Mais à frente, o colaborador d’O Sul reportava o sermão efectuado no adro da 

ermida, à chegada da procissão, da seguinte forma: «Entusiástica, como nos anos 

anteriores, a condução da imagem para a ermida, em cujo adro o padre Luiz Manuel 

Vieira (pároco de São Clemente, em Loulé) pregou, não perdendo, a ocasião profícua de 

alfinetar a liberdade e o regime, embora velando a frase, por temor de graves 

                                                             
175

 Sobre este assunto ver: ALEIXO, João Romero Chagas, «As Festas da Piedade de 1912: 

Programa, Relatos e Desacatos (1.ª parte)», in A Voz de Loulé, n.º 1701, de 1 de Novembro de 2010, p. 15 

e, igualmente, ALEIXO, João Romero Chagas, «As Festas da Piedade de 1912: Programa, Relatos e 

Desacatos (2.ª parte)», in A Voz de Loulé, n.º 1702, de 15 de Novembro de 2010, p. 15.  

176
 O periódico O Sul foi fundado a 24 de Março de 1912. No seu cabeçalho apresentava a 

inscrição «Semanário Republicano – Defensor dos Interesses da Região», para, a partir de 2 de Junho de 

1912, passar a designar-se por «Semanário  Republicano Evolucionista – Defensor dos Interesses do 

Algarve». «Foi, no seu tempo, um dos jornais mais bem colaborados da imprensa algarvia. Era 

intrinsecamente um periódico republicano, que, pouco depois da sua fundação, abraçaria a política do 

Partido Evolucionista, contrabalançando com ‘O Heraldo’, afecto ao Partido Democrático de Afonso 

Costa, de quem era directo adversário. Na verdade, ‘O Sul’ foi um dos mais polémicos e controversos 

semanários farenses dos princípios do novo regime republicano» in José Carlos Vilhena MESQUITA, 

História da Imprensa do Algarve, volume I., op. cit., pp. 487-489. 

177
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º5, ano 1, de 21 de Abril de 1912, p. 2. 

 
178

 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º7, ano 1, de 5 de Maio de 1912, p. 2. 
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consequências»
179

. Mas nem tudo tinha decorrido de forma tão tranquila. O mesmo 

jornal denunciava dois episódios ocorridos no decorrer da Festa. O primeiro: «a 

agressão feita ao digno Delegado do Procurador da República, Sr. Dr. Joaquim 

Crisóstomo da Silveira Júnior, e ao Sr. Dr. João de Brito Farrajota, quando, na tarde de 

domingo, à hora do sermão, passeavam tranquilamente, de chapéu na cabeça a muitos 

metros de distância da multidão que cercava o púlpito, e quase fora do Largo da 

Liberdade, onde muita outra gente se encontrava igualmente de chapéu na cabeça, o que 

tudo demonstra à evidencia o propósito de vexar aqueles cavalheiros, espíritos liberais 

profundamente odiados pelos ultramontanos»
180

. O segundo: «a falta de respeito ao hino 

nacional e o selvático assalto feito à filarmónica União Marçal Pacheco, que o 

executava, quando, na noite de domingo, ao terminar o arraial, se dispunha a recolher à 

casa do ensaio»
181

. 

Por sua vez, O Heraldo
182

 dava, também ele, conta de alguns incidentes 

acorridos na Festa Grande. Segundo o correspondente do periódico em Loulé, a Festa 

Grande desse ano tinha servido «de pretexto para a política talássica dar mais uma vez 

uma triste nota dos seus mesquinhos processos». E continuava: «Para que se veja 

quanto é grande o desejo de afrontar os velhos republicanos desta vila, basta dizer que 

nas ornamentações da referida festa predominaram as cores azul e branca […]». 

Denunciado, de seguida, que se não tivesse sido a «enérgica intervenção do nosso 

prezado amigo e correligionário sr. Manuel Contreiras Júnior, a bandeira nacional teria 

sido propositadamente içada ao contrário, para servir de escárnio e irrisão aos inimigos 

da República». De seguida, relatava o incidente protagonizado por um popular, que O 

Heraldo apelidava de «fanático», que tirou «violentamente o chapéu» da cabeça do sr. 

procurador geral da República que assistia, «coberto», ao sermão no largo da Liberdade. 

Mais à frente, o articulista interrogava-se duplamente: «Que diz a isto o sr. ministro da 
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 Cf. ibidem.  

 
180

 Cf. ibidem.  

 
181

 Cf. ibidem, pp. 2-3.  

182
 O Heraldo apresentava-se, no cabeçalho, como sendo um «Bissemanário Republicano 

Democrático». Fundado a 10 de Abril de 1912, publicava-se às quartas e aos sábados. Tinha uma 

conotação noticiosa e regionalista e, politicamente, era afecto ao Partido Democrático do Dr. Afonso 

Costa. Foram seus proprietários Carlos Augusto Lyster Franco e João Pedro de Sousa; ocupando o 

primeiro, igualmente, as funções de director e de editor do periódico. Publicaram-se, ao todo, 396 

números, tendo a última edição sido publicada a 26 de Agosto de 1917 (cf. MESQUITA, José Carlos 

Vilhena, História da Imprensa do Algarve, volume I, op. cit., pp. 311-322).  
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Justiça?»; «Não seria bom acabar de uma vez para sempre com estas manifestações de 

culto externo, tão férteis em provocar desordens?»
183

.   

Ora, como seria de esperar, a agressão perpetrada contra o Delegado do 

Procurador da República, Dr. Joaquim Crisóstomo da Silveira Júnior, desencadeou uma 

onda de artigos publicados em quase todos os jornais da região. As opiniões dividiam-se. 

Se uns reprovavam a agressão; outros defendiam-na. Tudo dependia da linha editorial 

do periódico. No Ecos do Sul
184

 escrevia-se: «Em Loulé, até o próprio delegado do 

Procurador da República, foi violentado a tirar o seu chapéu, na ocasião em que passava 

em sua frente a Sr.ª da Piedade… É duro violentar-se um cidadão a cumprimentar 

alguém que não conhece… e o gesto selvagem das catolicíssimas bestas, está a pedir a 

justíssima sentença de trabalhos forçados, puxando perpetuamente aos varais de uma 

carroça…»
185

. Na Alma Algarvia
186

 podia-se ler: «- Procissão pela rua, sermões ao ar 

livre, e como o delegado do Procurador da República não quis tirar o chapéu, foi 

insultado e desrespeitado». 

«- Mas como é que um ministro democrático, depois do caso da Chamusca
187

, 

ainda consente procissões pela rua?!» 

«Vergonhoso, tudo isto»
188

. 

Por outro lado, O Algarve
189

 contrapunha: «Aqueles senhores cidadãos, o 

primeiro ultra-católico, antes do 5 de outubro, como em tempo se mostrará, e o segundo 

                                                             
183

 Cf. «Loulé», in O Heraldo, ano 1, n.º 10, de 11 de Maio de 1912, p. 3.  

184
 O periódico Ecos do Sul apresentava-se ao seus leitores como sendo um «Semanário 

Democrata Independente». Foi fundado a 6 de Janeiro de 1912 e tinha a sua sede em São Brás de Alportel. 

Tratava-se de um semanário «republicano democrático, que se dizia independente, dedicado à propaganda 

e valorização das potencialidades da região» in José Carlos Vilhena MESQUITA, História da Imprensa 

do Algarve, volume II, op. cit., pp. 348-351. 

185
 Cf. «Intolerância religiosa», in Ecos do Sul, n.º 18, de 4 de Maio de 1912, p. 1. 

186
 A Alma Algarvia foi um «Semanário Republicano» fundado a 12 de Março de 1911. Sedeado 

em Silves, mas com forte implantação regional, apresentava uma conotação fortemente noticiosa, 

regionalista e de marcada inspiração republicana. Mais tarde aderiria mesmo ao Partido Republicano 

Democrático, cf. MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do Algarve, volume II, op. cit., 

pp. 365-368. 

187
 O chamado «caso da Chamusca» foi o nome pelo qual ficaram conhecidos os graves 

confrontos que decorreram na tradicional procissão dos Fogaréus, realizada na quinta-feira santa, dia 4 de 

Abril de 1912, nessa vila ribatejana. Os confrontos opuseram republicanos a católicos e saldaram-se num 

morto e em vários feridos que participavam na procissão, cf. MOURA, Maria Lúcia de Brito, op. cit., pp. 

380-381. 

188
 Cf. «Uma vergonha», in Alma Algarvia, n.º 61, de 5 de Maio de 1912, p. 2. 

189
 O semanário O Algarve foi fundado a 29 de Março de 1908. A complementar o título vinha 

inserida a inscrição «Semanário Independente», para, a partir do n.º 134, de 16 de Outubro de 1910, 
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republicano, por despeito, de 1907 a esta parte, por consequência um petiz histórico, um 

bebé de 6 anos de calção e peúgas, e encarregado de desmamar o primeiro que apesar de 

já ter dezoito meses, ainda… mama nos já flácidos peitos da República, entenderam que 

podiam afrontar impunemente sentimento religiosos desta vila tão extraordinariamente 

atestado no louco entusiasmo com que celebra a festa e na devoção que conserva à sua 

Mãe Soberana»
190

. Para, mais à frente, concluir: «E foi o caso que tendo os referidos e 

antipáticos cidadãos os chapéus na cabeça! com o ostensivo desrespeito pelas crenças de 

milhares de pessoas que assistiam ao referido acto religioso, o rapazio os correu e 

alguém obrigou o delegado a descobrir-se em nome do bom senso que ele e o seu 

companheiro não conhecem»
191

. 

 

V.03.02 – A Festa Pequena da Piedade de 1913 

A Festa Pequena de 1913 realizou-se no dia 23 de Março. E, mais uma vez, com 

incidentes à mistura. Desta vez os confrontos chegaram até ao tribunal. E o processo, 

aberto logo no dia 24 de Março, pelo juiz da comarca de Loulé, chegou até aos nossos 

dias. Nele pode-se ler que: «José Martins Seruca, casado, industrial, residente em Loulé, 

vem participar a V. Exc.
a 
que hontem, 23, quando pelas 18 horas a imagem da Piedade 

era conduzida em procissão da sua capela para a egreja parochial de S. Sebastião, e ao 

passar pelo campo destinado á feira que n’esta vila se realisa em Agosto
192

, notou que 

um agrupamento de individuos tentava agredir alguem; e, dirigindo-se para o local onde 

se se passava este facto, ahi foi agredido com uma pancada na mão esquerda, ferindo-

lha, por José Augusto, tambem conhecido por Alexandre Augusto, casado, sapateiro, de 

Loulé, que destacando-se dos demais tentava sublevar o povo».  

                                                                                                                                                                                   
passar a designar-se por «Semanário Republicano». Nos seus primeiros anos de actividade teve sempre 

uma conotação regionalista, informativa, literária e cultural de inspiração republicana, que, na defesa dos 

interesses da província, se manteve sempre intransigente, cf. MESQUITA, José Carlos Vilhena, História 

da Imprensa do Algarve, volume I, op. cit., pp. 110-116.  

190
 Cf. «Por Loulé», in O Algarve, n.º 9, de 19 de Maio de 1912, p. 3. 
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 Cf. ibidem.  

192
 A Feira de Loulé realizava-se, anualmente, nos três últimos dias de Agosto; sendo que, nesse 

ano, efectuou-se no terreno popularmente conhecido por Olivais – sítio da Marroquia, junto ao Convento 

de Santo António, cf. MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, volume I, Da decadência da 

Monarquia à Implantação da República, Loulé, edições Colibri e Câmara Municipal de Loulé, 2001, pp. 

114-115.  
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«Destes factos são testemunhas: Dr. Alexandre da Piedade Guerreiro, casado, 

oficial da administração d’este concelho e Francisco Rodrigues, solteiro, caixeiro, de 

Loulé»
193

.    

Realce-se o facto de este processo judicial ter sido aberto pelo Ministério 

Público, e não pelo indivíduo agredido. A situação tinha mudado. E muito. E a 

República, implantada há menos de três anos, fez com que as novas autoridades 

estivessem mais vigilantes. Se até à implantação da República as autoridades cuidavam 

para que não se verificassem comportamentos contra os católicos; agora, muitas 

autoridades nada faziam para evitar a ocorrência de perturbações nas manifestações de 

culto religioso ao ar livre. Relembre-se que a ocorrência de qualquer tipo de desacatos 

numa determinada procissão, levaria a que a realização da mesma não fosse autorizada, 

pelas autoridades competentes, nos anos posteriores. Muitas vezes era isso que se 

procurava. E com sucesso.    

Convocados dois médicos locais
194

 para procederem ao «Auto de exame e corpo 

de delicto directo» ao queixoso, apurou-se que «Que [o] supra nominado apresenta 

vestigios de uma contusão no dorso da mão esquerda, e esta lesão encontra-se 

completamente curada, devia ter sido produzida por instrumento contundente e devia ter 

determinado dois dias de doença e não determinou deformidade, aleijão ou perda de 

orgão»
195

.  

No dia 3 de Abril foi a vez do Dr. Juiz Bettencourt Ataíde interrogar as duas 

testemunhas de acusação arroladas pelo queixoso. A primeira testemunha, Alexandre da 

Piedade Guerreiro, casado, de trinta e cinco anos, oficial de diligencias da administração 

do concelho de Loulé, testemunhou: «[…] que na tarde do domingo em que teve logar a 

procissão da Senhora da Piedade, no campo da feira, presenciou que um grupo de 

individuos dava vivas á Republica e que outros davam vivas á Senhora da Piedade e por 

essa ocasião viu que o arguido com um cajado que tinha na mão dar com ele na mão do 

ofendido»
196

.   
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 Cf. A.D.F., TJCLLE, caixa n.º 903, maço n.º 38, processo n.º 25, ano: 1913, autor do 

processo: Ministério Publico, reu: José Augusto, fls. 3 e 3 v.º.  

194
 Os médicos que realizaram o «Auto de exame e corpo de delicto directo» foram os médicos 

Dr. José Bernardo Lopes [médico do Partido Municipal, entre 25 de Agosto de 1910 e 5 de Março de 

1952], assim como o Dr. Abel de Abreu Campos, cf. ibidem, fl. 5.   

195
 Cf. ibidem, fls. 6 e 6 v.º. 

196
 Cf. ibidem, fls. 9 e 9 v.º.  
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A segunda testemunha, Francisco Rodrigues, solteiro, de vinte e dois anos de 

idade, empregado comercial, declarou: «[…] que na tarde do domingo em que teve 

logar a procissão da Senhora da Piedade e no campo da feira desta vila presenciou que o 

arguido na ocasião em que o queixoso dava um viva á Republica deu uma bengalada na 

mão do queixoso»
197

.  

Por sua vez, no dia 22 de Junho chegou a vez do Dr. Juiz proceder ao 

interrogatório do arguido. José Alexandre Augusto, sapateiro, casado, de quarenta e um 

anos, natural e residente em Loulé, disse a sua versão do ocorrido. O arguido 

«Respondeu que no local aque os autos se referem um individuo que não conhece disse 

para elle reo e segurando o pela jaqueta ‘Viva a Republica’ como quem o convidava a 

elle reo a dizer tambem ‘Viva a Republica’ e elle reo condescendente disse e gritou 

‘Viva a Republica’ porem o mencionado individuo continuava a ter elle reo seguro pela 

gola da jaqueta, resistiu por que elle reo veio ter com o tal individuo para que lhe 

largase a jaqueta e por que este a não largava elle reo com a mão deu uma pancada na 

mão do individuo que lhe segura a jaqueta para que o largase»
198

. Estavam, desta forma, 

ouvidas as duas testemunhas apresentadas pelo queixoso, assim como o testemunho de 

defesa do arguido.  

Finalmente, no dia 26 de Junho, pouco mais de três meses decorridos após a 

abertura do processo, o Juiz declara a sua sentença. Nela, fica-se a saber que «O reo 

José Alexandre Augusto, […] é acusado pelo Menisterio Publico pelo crime presente no 

art. 360 n.º 1º do Cod. Penal». 

«O reo confessa o crime alegando que deo uma pancada com a sua mão, na mão 

do queixoso porque este lhe tenta segurar a gola da jaqueta; e alegou mais que é bem 

comportado e que é pobre».  

«Pela discussão da causa provou se o crime de que o reo é acusado, bem como 

se provou o seu bom comportamento anterior; e que é pobre vivendo exclusivamente do 

seu trabalho com o qual sustenta mulher e sete filhos menores».  
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 Cf. ibidem, fls. 9 v.º e 10.  

198
 Cf. ibidem, fls. 19 v.º, 20 e 20 v.º. 



64 
 

Deste modo, o reu é condenado «na pena de dez dias de multa a cem reis por dia 

sem sellos nem custos por se ter provado que o reo e pobre e vive exclusivamente do 

seu trabalho»
199

.   

 

V.03.04 – A Festa Grande da Piedade de 1913
200

 

Depois dos confrontos ocorridos na Festa da Piedade de 1912, todo o cuidado 

seria pouco na preparação da Festa de 1913. Deste modo, na sequência de as 

autoridades locais, na pessoa do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. 

Francisco Xavier Cândido Guerreiro, não terem conseguido provar ao administrador do 

concelho, Dr. João Cunha Dias, que estavam reunidas todas as condições necessárias 

para que se realizasse a procissão, o administrador toma a decisão de proibi-la. 

Prevendo forte contestação, por parte dos fiéis, à sua decisão, o administrador solicita, 

junto do governador civil de Faro, o « reforço da cavalaria para um número não inferior 

a cinquenta homens, para a Vila, sede do Concelho na noite de 5 por recear graves 

alterações da ordem no próximo Domingo, dia 6 de Abril»
201

. Perante a proibição das 

festividades, a comissão promotora das Festas da Piedade, composta por cinco 

industriais do calçado
202

, residentes na vila, decide organizar uma greve de sapateiros. A 

greve é marcada para o dia 7 de Abril, precisamente a segunda-feira posterior à data da 

Festa. Essa greve iria, decerto, fazer alterar, gravemente, a ordem pública, uma vez que 

a Associação de Sapateiros de Loulé tinha, na altura, e somente nas duas freguesias da 

vila, cerca de quatrocentos associados. Dessa mesma decisão dão conta ao 

administrador do concelho, através do envio de uma missiva. Perante esta grave ameaça, 

e depois de reformulados alguns membros da comissão promotora das Festas da 

Piedade, o administrador do concelho altera a sua decisão inicial, e decide autorizar a 

realização das Festas. O administrador, por ofício datado de 3 de Abril de 1913, informa 

oficialmente a nova comissão da sua decisão. O Dr. João Cunha Dias adverte, porém, a 

nova comissão do seguinte: «Não é porém concedida autorização para qualquer festa 
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 Cf. ibidem, fls. 17 e 17 v.º. 

200
 Sobre este assunto, veja-se: ALEIXO, João Romero Chagas, «Dois Políticos, Quatrocentos 

Sapateiros e Cinquenta Polícias ou as Festas da Piedade de 1913», in A Voz de Loulé, n.º 1.703, de 1 de 

Dezembro de 2010, p. 23. 
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 Cf. A.M.L., Livros de Registo da Correspondência Recebida na Câmara Municipal de Loulé, 

ofício de 6 de Março de 1913. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/ACLLE/B/A/04/Lv 004.   

202
 Cf. ibidem.  
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religiosa ou exercício de culto fora das horas que a Lei expressamente determina, entre 

o nascer e o pôr do Sol. Serão ainda proibidos sermões, queima de morteiros e ‘vivas’ 

adentro da Vila»
203

. 

Noutra carta, o administrador mostrava-se preocupado ao informar: «Liberais e 

católicos disputam se devem ou não tirar o chapéu à passagem da procissão»
204

.  
 

 

V.03.05 – A Festa Grande da Piedade de 1914
205

 

Nesse ano, e à imagem do que a Lei obrigava desde de 1911, a comissão 

promotora das Festas da Piedade teve que requerer, antecipadamente, ao novo 

administrador do concelho, Sr. Eurico de Campos, a necessária autorização para que as 

populares festividades Marianas se pudessem realizar. Deste modo, e depois da 

comissão promotora das Festas ter assegurado o respeito pela ordem pública, o 

administrador do concelho concede a tão necessária autorização.  

Porém, já depois de concedida a autorização oficial, o bispo do Algarve, D. 

António Barbosa Leão, bispo do Algarve entre 1908 e 1919, informa que gostaria de 

incorporar a procissão. D. António Barbosa Leão tinha acabado de regressar à sua 

diocese nos primeiros dias de Janeiro de 1914. Depois de ter cumprido um forçado 

exílio, de dois anos, em Lisboa, imposto pelo governo da altura, na sequência da sua 

oposição à implantação da Lei de Separação na diocese do Algarve
206

. Após dois anos 

de exílio, o bispo regressava, finalmente, para junto do seu rebanho. E logo manifestou 

a intenção de participar publicamente na maior manifestação religiosa da diocese. O 

bispo comunicou à comissão promotora das Festas que não queria somente incorporar a 

solene procissão, como, ainda, pretendia proferir um sermão ao ar livre no antigo largo 

da Liberdade, actual largo de São Francisco
207

. Todavia, o Sr. José da Costa Ascensão, 

republicano, primeiro presidente da comissão administrativa da Câmara Municipal de 
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 Cf. A.M.L., Copiadores da Correspondência Expedida pela Administração do Concelho, 

ofício de 3 de Abril de 1913. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/ACLLE/B/A/02/Lv 045.   
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 Cf. ibidem, ofício expedido no dia 2 de Abril de 1913.  
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 Sobre este assunto, veja-se: ALEIXO, João Romero Chagas, «A Intriga Política nas Festas da 

Piedade de 1914. A História de um Republicano Feroz, de um Bispo Falador e de uma Comissão 

Honrada», in A Voz de Loulé, n.º 1704, de 15 de Dezembro de 2010, p. 19. 
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 Cf. DUARTE, Afonso da Cunha, A República e a Igreja no Algarve, Faro, Casa da Cultura 

António Bentes (São Brás de Alportel), 2010, pp. 46-47.  
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 Cf. ALEIXO, João Romero Chagas, «A Intriga Política nas Festas da Piedade de 1914. A 

História de um Republicano Feroz, de um Bispo Falador e de uma Comissão Honrada», art. cit.  
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Loulé na Primeira República, precisamente entre 11/10/1910 e 8/05/1911
208

, presta 

declarações, perante o administrador do concelho, com o intuito de que este proibisse, 

nesse ano, o sermão ao ar livre e a consequente procissão. No auto dessas declarações, 

podem-se ler os motivos invocados pelo Sr. Ascensão para que a procissão fosse 

proibida: «Que o culto externo n’esta vila tem sido e continua a ser uma demonstração 

das forças dos reacionários e monárquicos que infelizmente ainda aqui existem, dando 

origem a conflitos principalmente na festa da Piedade; - Há dois anos foram agredidos 

por esse motivo o delegado do Procurador da Republica, Dr. Joaquim Crisóstomo da 

Silveira Júnior e [o] Dr. João de Brito Farrajota, pelo simples motivo de não se 

descobrirem quando se pregava ao ar livre; - O ano passado foi pelo mesmo agredido o 

Dr. Cândido Guerreiro, então presidente da Comissão Municipal Administrativa, 

servindo de administrador do concelho […]»
209

. 

As declarações do Sr. Ascensão não surtiram os efeitos desejados por este, uma 

vez que o administrador do concelho manteve a sua decisão. No entanto, o 

administrador, em ofício enviado à comissão, ordena que o sermão ao ar livre, a ser 

proferido pelo bispo do Algarve, se realize no adro da ermida de Nossa Senhora da 

Piedade e não, como era tradição, no largo da Liberdade; justificando a sua decisão por 

este último espaço se encontrar dentro dos limites geográficos da vila. 

Todavia, passados alguns dias, a comissão promotora das Festas, resolve editar 

um manifesto, em forma de panfleto, a que deu o nome de: «PELA VERDADE AO 

POVO DE LOULÉ». O manifesto tinha como objectivo rebater as declarações prestadas 

pelo Sr. Ascensão. Argumentava, assim, a comissão: «Nós, os promotores da festa, não 

somos monárquicos nem reacionários; amamos muito e muito a Republica, sem contudo 

deixarmos de ser crentes, porque se pode ser crente e amar as instituições republicanas. 

Se na festa tomaram parte monárquicos e reacionários, nós ignoramos quem sejam, e o 

que podemos afirmar sem receio de sermos desmentidos, é que a maioria dos que 

tomaram parte na festa, dos que acompanharam o bispo, eram republicanos 
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 Cf. MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no século XX, 2.º volume, A Primeira República, 

1910-1926, Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 2004, p. 260.  

209
 Cf. Manifesto intitulado PELA VERDADE AO POVO DE LOULÉ, da autoria da Comissão 

Promotora das Festas da Piedade, de 1914, que faz parte do espólio particular de Pedro de Freitas, que se 

encontra depositado no Centro de Documentação de História Local da Câmara Municipal de Loulé. 
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democráticos, correligionários e amigos do Sr. Ascensão, como por exemplo os Srs. 

Barros e Dr. Soares»
210

.  

Parece que as Festas da Piedade decorreram sem nenhum sobressalto. Desse 

facto nos dá conta O Algarve: «No domingo a afluência foi extraordinária, certamente 

excedente a quinze mil pessoas. Pois nem só uma nota discordante, observando-se 

sempre agrado e cordialidade entre os visitantes e visitados». Para, mais à frente, 

concluir: «O Sr. Bispo do Algarve teve o melhor acolhimento entre o seu rebanho e foi 

ouvido com a máxima atenção e reverência retirando s. Ex.ª visivelmente penhorado»
211

. 

 

V.03.06 – A Festa Grande da Piedade de 1915 

O Sul, «Semanário Republicano Evolucionista – Defensor dos Interesses do 

Algarve», na sua edição de 25 de Abril de 1915, publicava a seguinte reportagem: «No 

último domingo realizou-se em Loulé, a tradicional procissão da Senhora da Piedade». 

«Foi muito imponente, não se tendo dado a mínima alteração da ordem pública, 

pelo que felicitamos o administrador daquele concelho sr. Manuel dos Santos Pinheiro 

Júnior, que tem desempenhado o seu cargo a contendo de todos, aliando a firmeza à 

generosidade, à energia, à tolerância, à ponderação, à justiça». 

«A concorrência de forasteiros foi enorme, sendo unânime a satisfação de todos 

pela tolerância usada pelo actual governo que demostra muito eloquentemente que todos 

cabem dentro da República – católicos e não católicos –, logo que as autoridades saibam 

assegurar a liberdade de pensamento que a todos assiste». 

«Isto temos nós, os evolucionistas, pregado constantemente pelo que rejubilamos 

que a prática confirme que nós é que estávamos dentro da razão e da lógica»
212

. 

Os ânimos tinham acalmado. Em Loulé, e à imagem do que se sucedia em outros 

concelhos algarvios, o radicalismo jacobino dos republicanos via, ano após ano, 

esmorecer a sua chama. O clima inicial de guerrilha dava, agora, lugar a uma mais sã 

convivência.  
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 Cf. ibidem. 

211
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Algarve, n.º 319, de 3 de Maio de 1914, p. 2. 
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 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º 158, ano 3, de 25 de Abril de 1915, p. 2. 
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VI – A consolidação nacional do culto ao longo do século XX 

 

VI.01 – A Festa da Piedade no virar do século XIX para o século XX: uma das 

maiores romarias a Sul do Douro 

 

Em Abril de 1901, podia-se ler nas páginas d’O Pregoeiro que a Imagem de Nossa 

Senhora da Piedade «é sem dúvida alguma, a de maior número de devotos que há no 

Algarve»
213

. Era assim em 1901; continua a ser em 2013.  

Em Abril de 1895, um articulista do jornal O Século, noticiava o seguinte: «Os 

festejos da Piedade estão esplendorosos. O arraial é o melhor que se tem feito na 

província. A iluminação é brilhantíssima, os fogos de primeira ordem e a procissão 

verdadeiramente majestosa. A concorrência excedeu a expectativa. Mais de 20.000 

pessoas! A banda de caçadores 4 tocou magistralmente. Foi completa a ordem e 

extraordinário o entusiasmo»
214

. 

Passados seis anos, em Abril de 1901, uma reportagem sobre a Festa Pequena 

desse ano, publicada numa edição d’O Pregoeiro, dava conta do seguinte: «Como o dia 

estava o que se chama um dia de Primavera e aquela imagem é sem dúvida alguma, a de 

maior número de devotos que há no Algarve, a concorrência de fiéis era numerosíssima, 

não inferior a 10 mil»
215

.  

Passados nove anos, em Abril de 1910, num «acto de desagravo pelas injúrias 

arremessadas por filhos transviados à tão boa e terna Mãe»
216

, a Igreja conseguiu reunir 

entre «30.000 a 40.000 fiéis»
217

 numa peregrinação à ermida de Nossa Senhora da 

Piedade. Essa manifestação de desagrado, organizada pela Igreja, visava demonstrar a 

indignação que trespassava pela alma do povo católico, uma vez que, segundo eles, a 

Virgem tinha sido desfeiteada pelos republicanos de Lisboa
218

. Ou, por outras palavras, 
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 Cf. O Pregoeiro, de 11 de Abril de 1901.  

214
 Cf. «Festejos em Loulé», in O Século, n.º 4.767, de 30 de Abril de 1895, p. 2. 
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 Cf. O Pregoeiro, de 11 de Abril de 1901.    
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 Cf. «Romaria a Nossa Senhora da Piedade», in Noticias de Loulé, n.º 46, de 10 de Abril de 

1910, p. 1.  
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 Cf. «Imponentíssima Manifestação de Fé. Aclamam a Virgem Santíssima da Piedade 30.000 a 

40.000 fiéis», in Noticias de Loulé, n.º 48, de 24 de Abril de 1910, p. 1.  
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 Cf. «O Fim do Mundo», in O Povo Algarvio, n.º 33, de 23 de Abril de 1910, p. 1. 
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visava combater o cada vez mais aguerrido laicismo evidenciado pelos republicanos. O 

semanário louletano Noticias de Loulé, na sua edição de 16 de Abril de 1910, informava 

que: «Já as confrarias se encontravam no adro junto ao andor de Nossa Senhora e ao 

altar previamente preparado para a Missa Campal, e ainda a ladeira e a estrada, até 

próximo do convento de Santo António, se viam cheias de gente». 

«No adro e nas propriedades vizinhas a aglomeração era já enorme». 

«As arvores d’onde se avistava o altar estavam chumbando, não com o peso dos 

frutos, mas das pessoas nelas empoleiradas». 

«Fala-se em 35.000 [pessoas]»
219

.   

A reportagem referente à Festa de 1914, publicada n’O Algarve, informava que a 

afluência à Festa da Piedade desse ano tinha sido «extraordinária, certamente excedente 

a quinze mil pessoas»
220

.  

Mas, se a Festa da Piedade era a maior festa religiosa da província algarvia, 

como seria comparativamente, no que diz respeito à concorrência de fiéis, em relação às 

restantes festas religiosas celebradas no país? 

Ora, na segunda metade do século XIX, as maiores romarias religiosas do país 

tinham lugar no Minho. Tal como ainda hoje em dia. São Torcato (a uma légua de 

Guimarães), o Bom Jesus do Monte e a Senhora do Sameiro (ambos em Braga), a 

Senhora da Agonia (em Viana do Castelo) e a Senhora do Alívio (em Soutelo, Vila 

Verde) eram algumas das mais concorridas festividades sacro-profanas da região do 

Minho
221

. E, por conseguinte, de todo o país. 

Porém, esta popularidade era, por vezes, mais ancestral. Segundo Pedro 

Penteado, em 1692, no dia da festa principal em honra do Senhor Bom Jesus de 

                                                                                                                                                                                   
Por outro lado, o Noticias de Loulé avançava com uma explicação mais pormenorizada do que 

tinha acontecido em Lisboa: «Não há muitos meses, foi em dezembro, no dia em que os filhos de Maria 

festejam solenemente a Imaculada Conceição da Mãe de Deus e dos homens, que alguns loucos julgaram 

ser ocasião oportuna para, afrontando as crenças da grande maioria do país, mostrarem a delicadeza e 

generosidade dos seus sentimentos, dirigindo os maiores insultos à Virgem, Padroeira do Reino» in 

«Romaria a Nossa Senhora da Piedade», in Noticias de Loulé, n.º 46, de 10 de Abril de 1910, p. 1.    

219
 Cf. «Imponentíssima Manifestação de Fé. Aclamam a Virgem Santíssima da Piedade 30.000 a 

40.000 fiéis», op. cit.  

220
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Algarve, n.º 319, de 3 de Maio de 1914, p. 2.  

221
 Cf. CASCÃO, Rui, «Vida quotidiana e sociabilidade», in O Liberalismo (1807 – 1890), 

coordenado por Luís Reis Torgal e por João Lourenço Roque, volume V da História de Portugal, dirigida 

por José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 521.  
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Matosinhos, a igreja do Bom Jesus de Matosinhos teria acolhido «mais de 20 000 

visitantes»
222

 ou, «segundo cálculos mais optimistas, teria acolhido 25 mil 

visitantes»
223

.  

Em 1742, nos dias da romaria celebrada em honra de Nossa Senhora da Nazaré 

(Nazaré), passaram pelo Sítio cerca de «20 000 pessoas»
224

.  

Em Junho de 1871, «por ocasião das bodas de prata de Pio IX com a thiara, 

realizou-se uma grande peregrinação ao Sameiro, composta por 50 a 60.000 pessoas»
225

. 

Em 1884, na altura das cerimónias de comemoração do primeiro centenário do 

Bom Jesus do Monte, em Braga, ter-se-ão deslocado ao santuário uma quantidade nunca 

antes vista de romeiros. Os números, porém, não coincidem entre si. Pedro Penteado 

fala em «50 mil visitantes»
226

, Rui Cascão menciona «cerca de 90 000 romeiros»
227

. 

Sabe-se, no entanto, que só o comboio «tinha trazido a Braga 16.800 passageiros»
228

, 

para participarem nessas comemorações. Refira-se que o início da exploração da linha 

ferroviária Porto – Braga, em Maio de 1875, foi decisivo no sentido de ter concorrido 

para o aumento do número de peregrinos que se deslocavam aos santuários mais 

populares da região
229

.  

Porém, não era só a região minhota o palco de grandes romarias. Em 1880, perto 

de Oliveira de Azeméis, no Monte dos Crastos, a capela de Nossa Senhora de La 
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 Cf. Pedro PENTEADO, «Peregrinações e Santuários», in História Religiosa de Portugal, 

dirigida por Carlos Moreira Azevedo, volume II, Humanismos e Reformas, coor. João Francisco Marques 
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Sallete
230

 era solenemente inaugurada sob a presença de «15 a 20 mil devotos no 

local»
231

.  

Em 1916, perto de Miranda do Corvo (distrito de Coimbra), a festa do Senhor do 

Semide reunia cerca «20 mil forasteiros»
232

.  

Mais para Sul, nomeadamente na freguesia da Atalaia (concelho do Montijo), a 

festa da Senhora da Atalaia era a que movimentava um maior número de fiéis. Em 

1873, Pinho Leal, no seu, sempre útil, Portugal Antigo e Moderno, referia-se ao 

santuário da Senhora da Atalaia como sendo o «mais célebre santuário do Alentejo e da 

Extremadura, não pela magnificência do edifício, mas pela devoção popular, que traz 

aqui todo o verão uma multidão de romeiros, de muitas léguas de distância»
233

. Acerca 

desta romaria, Leite de Vasconcelos escreveria o seguinte: «No distrito de Lisboa pode 

afirmar-se que são aquelas as festas mais concorridas pela classe popular. Alguns anos 

têm-se ali juntado cerca de 10.000 pessoas. Dura três dias»
234

. Ainda sobre esta festa, 

Rui Cascão informa que, em 1876, estiveram presentes 25 círios
235

. Sabendo-se que o 

número médio de peregrinos por círio andava à volta de 350
236

, facilmente se chega ao 

número de 10.000 romeiros. 

Sabe-se, igualmente, que no princípio do século XX a romaria do Senhor da 

Serra, em Belas (concelho de Sintra), atraía «em anos normais» entre «10 000 e 12 000 

pessoas»
237

. 

Ora, sendo assim, e tomando como acertadas as estimativas quanto ao número 

de fiéis atrás expostas, pode-se concluir, que no virar do século XIX para o século XX, 

a Festa da Piedade, celebrada em Loulé em honra de Nossa Senhora da Piedade, 
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 A Nossa Senhora tinha aparecido em La Sallete, Isère, na região dos Alpes franceses, em 
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concorria, em número de fiéis, com as maiores romarias realizadas a sul do Douro; 

ficando, neste particular, somente atrás das maiores romarias celebradas na região do 

Minho, nomeadamente nos arrabaldes de Braga.  

 

VI.02 – Os primeiros indícios 

Nos finais do século XIX começam a surgir os primeiros indícios de um 

extravasamento regional do culto mariano louletano. Se, até esse momento, o culto a 

Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, era maioritariamente composto por devotos do 

Algarve e do Baixo Alentejo
238

, a partir da década de 1890 a devoção alastra-se a outras 

regiões do país. 

Para este facto muito terá contribuído a chegada do caminho-de-ferro até à 

província algarvia. Corria o ano de 1889. Até essa altura, a deslocação de Lisboa até ao 

Algarve era um verdadeiro «mar de canseiras» como nos recordou o escritor Manuel 

Teixeira Gomes (1860 - 1941): «a viagem terrestre de Lisboa para o Algarve era longa, 

complicada, e quase aventurosa», detalhando de seguida: «Comboio até Beja; diligência 

de Beja até Mértola; descida do Guadiana em vapor até Vila Real de Santo António e 

daí outra vez diligência ao longo da costa»
239

. Porém, tudo se alteraria a partir de 21 de 

Fevereiro de 1889, dia em que o comboio chegava até Faro vindo da estação do Barreiro. 

E de Faro rapidamente se alargaria ao restante Algarve. Na direcção do Sotavento: 

Olhão (Maio de 1904), Fuzeta (Setembro de 1904), Luz de Tavira (Janeiro de 1905), 

Tavira (Março de 1905) e Vila Real de Santo António (Abril de 1906). E na do 

Barlavento: Algoz (Outubro de 1889), Ferragudo e Mexilhoeira da Carregação – Lagoa 

(Fevereiro de 1903), Portimão (1915) e Lagos (Julho de 1922)
240

. As vias de 

comunicação desenvolviam-se. O Algarve ficava mais perto do resto do país. Era, agora, 
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 A este respeito, note-se uma notícia publicada, em 1889, num periódico local: 

«Celebra-se hoje a festividade de Nossa Senhora da Piedade, a primeira festa do concelho e a 
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mais fácil a qualquer pessoa, que assim pretendesse, deslocar-se até Loulé. A distância e 

o tempo eram encurtados. A circulação de pessoas para e do Algarve ficava facilitada. 

Desta forma, ao longo da década de 1910, começam a surgir na imprensa local e 

regional os primeiros anúncios a excursões de comboio organizadas propositadamente 

para quem quisesse se deslocar até à Festa da Piedade. A «direcção dos caminhos-de-

ferro do Sul e do Sueste» anunciava, anualmente, bilhetes especiais de ida-e-volta, com 

tarifas a preços muito convidativos, de excursões a saírem das «estações de Beja», 

assim como «de todas as estações e apeadeiros da linha do Algarve»
241

. À semelhança 

do que já tinha acontecido, no último quartel do século XIX, com os mais populares 

santuários minhotos, através do início da exploração da linha ferroviária Porto – Braga, 

em Maio 1875. Era o progresso tecnológico (comboio) ao serviço da Fé.    

Por outro lado, em 1895, a Festa da Piedade extravasava as fronteiras da 

imprensa local e regional. Nesse ano, a Festa teve honras de uma reportagem n’O 

Século, à época, o periódico de maior prestígio e tiragem à escala nacional. Nessa 

reportagem, o correspondente estimava em «Mais de 20.000 pessoas!» o número de 

devotos que ocorreu à Festa nesse ano
242

.  

Esse ano fica, também ele, marcado pelo pregador convidado para abrilhantar a 

Festa da Piedade ter sido um pregador oriundo de fora da diocese do Algarve. Essa 

honraria coube ao padre Napoleão, pertencente ao patriarcado de Lisboa, que, para esse 

efeito, se deslocou expressamente da capital
243

.  

Em 1911, apenas dez dias após a entrada em vigor da Lei de Separação do 

Estado das Igrejas, promulgada pelo ministro Afonso Costa, em 20 de Abril, subia ao 

púlpito louletano, na qualidade de pregador convidado para a Festa desse ano, o padre 

Dr. Armindo Sampaio, à época, «Digníssimo secretário do Ex.
mo 

Ministro dos 

Estrangeiros dr. Bernardino Machado»
244

. E, no ano seguinte, seria a vez de se deslocar 

até Loulé, para assistir à solene procissão, o delegado do Procurador Geral da República, 
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e cf., igualmente, «Festa da Piedade», in O Louletano, n.º 121, de 5 de Maio de 1895, p. 2.  

244
 Cf. «A Festa da Senhora da Piedade», in Província do Algarve, n.º 127, de 22 de Abril de 

1911, p. 5. 



74 
 

Dr. João Crisóstomo da Silveira Júnior
245

. Correspondendo a um convite, 

presumivelmente, endereçado pela administração local. A Festa expandia, desta forma, 

as suas fronteiras regionais. Era o início de um novo ciclo.  

 

VI.03 – Os pregadores convidados para as Festas da Piedade (1869 – 2013)
246

 

Não se sabe ao certo quando é que surgiu esta tradição. Provavelmente terá 

surgido no século XIX. Sabe-se, porém, é que para todas as Festas da Piedade eram 

convidados um ou dois pregadores para abrilhantarem a Festa ao nível da «Palavra». 

Era um tradição. Aguardada sempre com enorme curiosidade por parte dos louletanos. 

 Como nos explica, uma vez mais, Pierre Sanchis, «o tom adoptado pelo 

pregador (sempre anunciado nos programas como ‘um célebre orador sagrado’ deverá 

corresponder à expectativa de um louvor solene e tão entusiasta quanto possível. A 

simplicidade de um sermão de domingo não será bem aceite»
247

. Sanchis diz que uma 

pregação deve ser um «exercício consciente de ‘eloquência sagrada’, verdadeiras peças 

de antologia», devendo o pregador convidado deter as seguintes características: «ênfase 

académico, poderoso fôlego de períodos cuidadosamente limados, vocabulário purista, 

amplitude de gestos e dramatismo de entoação»
248

.  

Até à segunda década do séc. XX eram dois os pregadores convidados para a 

Festa Grande. Um, encarregava-se do sermão na vila; sendo que o outro ficava 

encarregue de proferir o sermão junto à ermida, aquando da chegada da Imagem. Porém, 

no alvorecer da década de 1920, as obrigações do pregador convidado são acrescidas. 

Em vez de um sermão, passa, agora, a ter que realizar cinco. Dois no dia da Festa 

Grande (missa campal e o sermão da chegada), acrescidos de mais três «conferências» – 

como antigamente se designavam – proferidas no decorrer do tríduo final de preparação 

para a Festa, ou seja, nas três missas nocturnas que antecedem o dia da Festa Grande
249

.  

                                                             
245

 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º7, ano 1, de 5 de Maio de 1912, p. 2. 

246
 Sobre este assunto, consultar a lista dos pregadores convidados para a Festa da Piedade, que 

consta no Apêndice n.º 1.   

247
 Cf. Pierre SANCHIS, op. cit., p. 90.  

248
 Cf. ibidem.  

249
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, n.º 338, de 1 de Maio de 1921, p. 4.  
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Até à implantação da República, verifica-se que o critério de escolha recaía, 

normalmente, em convidar para pregador um padre da diocese do Algarve. Todavia, 

sensivelmente, a partir da década de 1920 esse critério altera-se. Começa-se, então, a 

convidar, igualmente, pregadores oriundos de outras dioceses do país. Deste modo, a 

lista de pregadores párocos começa a ter a companhia de pregadores padres ocupando 

outras funções. Assim, ao longo do século XX subiram ao púlpito louletano advogados, 

deputados da União Nacional, professores de seminários, professores de institutos 

superiores de teologia, professores universitários, frades, directores de jornais católicos, 

jornalistas, entre outras profissões. O objectivo, esse, era sempre o mesmo: «abrilhantar 

a Palavra» no decorrer da Festa.  

Em 1924, Loulé recebeu, na qualidade de pregador da Festa da Piedade, o 

«ilustríssimo» «Cónego Dr. Pontes», «secretário particular de Sua Eminência 

Reverendíssima o sr. Cardeal Patriarca, D. António Mendes Bello»
250

. 

É curioso registar que, entre 1912 e 1967, num espaço temporal de pouco mais 

de meio século, vieram pregar à Festa da Piedade quatro diferentes cónegos da Sé de 

Évora, a que se deve acrescentar um vigário-geral da mesma diocese. Aliás, logo a 

seguir ao patriarcado de Lisboa, é a arquidiocese de Évora aquela que contribuiu com 

mais pregadores para a Festa. Confirme-se, então, a lista dos quatro cónegos da Sé de 

Évora: cónego Dr. Bernardo José Álvares Chousal, em 1912
251

; «Conferências 

religiosas por um Reverendíssimo Cónego da Sé de Évora», em 1943
252

; cónego Dr. 

Francisco Maria da Silva, em 1951
253

; cónego Dr. Sebastião Martins dos Reis, em 

1967
254

; e, outra vez, o cónego Dr. Francisco Maria da Silva, que repetiria a sua vinda a 

Loulé, agora na qualidade de «Vigário Geral da arquidiocese de Évora», em 1955
255

.    

                                                             
250

 Cf. Programa das Tradicionais Festas de Nossa Senhora da Piedade em Loulé nos dias 3, 4 e 5 

de Maio de 1924.  

251
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, ano n.º 1, n.º 7, de 5 de Maio de 1912, pp. 2-3. 

252
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade – Loulé», in Folha do Domingo, n.º 1461, de 25 de 

Abril de 1943, p. 3.  

253
 Programa das Solenidades em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé que decorrem 

de 25 de Março a 9 de Abril de 1951.  

254
 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade que decorrem de 6 a 10 de 

Abril de 1967 em Loulé.  

255
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 

10 a 24 de Abril de 1955. 
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Assim sendo, desde 1895, primeiro ano em que o pregador convidado foi 

oriundo de fora da diocese do Algarve, até ao presente, já vieram pregar às Festas da 

Piedade, pelo menos, cinquenta e nove pregadores oriundos de doze diferentes 

circunscrições eclesiásticas: patriarcado, das duas arquidioceses (Évora e Braga) e de 

mais nove dioceses. Vejamos, de seguida, a sua discriminação, ordenada pelo ano em 

que veio o primeiro pregador da respectiva circunscrição: patriarcado de Lisboa (21) 

(1895, 1911, 1920, 1924, 1927, 1938, 1939, 1940, 1947, 1952, 1961, 1963, 1974, 1975, 

1982, 1990, 1991, 1993, 1994, 1997, 2008); diocese de Beja (2) (1902 e 2011); 

arquidiocese de Évora (12) (1912, 1926, 1942, 1943, 1951, 1955, 1965, 1967, 1972, 

1973, 1988 e 1989); diocese de Aveiro (4) (1921, 1968, 1970 e 1971); diocese de 

Portalegre (3) (2 pregadores em 1925 e outro em 1932); diocese do Porto (6) (1933, 

1953, 1962, 1978, 2001 e 2004); diocese de Coimbra (3) (1935, 1950 e 1954); diocese 

da Guarda (1) (1938); arquidiocese de Braga (2) (1948 e 1980); diocese de Santarém (2) 

(dois pregadores em 1981); diocese de Setúbal (1) (2007); e, finalmente, a diocese do 

Funchal (1) (2009). A que se devem acrescentar os pregadores oriundos da diocese 

algarvia.  

Analisando, somente, os pregadores vindos de fora da diocese do Algarve, 

obtêm-se a seguinte distribuição cronológica: 7 pregadores, entre 1900 e 1924; 21, entre 

1925 e 1949; 18, entre 1950 e 1974; 19, entre 1975 e 1999; e, por último, 6, entre 2000 

e 2013. O que prova que a partir do segundo quartel do século XX a tendência de 

convidar pregadores de fora da diocese do Algarve para «abrilhantar a Palavra» na Festa 

da Piedade aumenta. Tendência, essa, que continua bem presente até aos nossos dias. 

Este facto demonstra o cuidado que os vários párocos responsáveis pela paróquia de São 

Sebastião tiveram, ao longo do tempo, em dinamizar, elevar e enriquecer o cartaz 

litúrgico desta Festa. Deslocando-se até Loulé, desde 1895 até ao presente, pelo menos, 

mais de sete dezenas de pregadores provenientes de fora da diocese do Algarve.  

Em relação aos pregadores oriundos da diocese do Algarve, e analisando 

somente os últimos cem anos, verifica-se que dos oito bispos que o Algarve teve no 

último século cinco deles foram pregadores da Festa
256

: D. António Barbosa Leão
257

, 

                                                             
256

 Desde de 1912, só três dos oito bispos que governaram a diocese do Algarve não foram 

pregadores da Festa da Piedade: D. Júlio Tavares Rebimbas (bispo do Algarve entre 1966 e 1972), D. 

Florentino de Andrade e Silva (bispo do Algarve entre 1972 e 1977) e D. Ernesto Gonçalves Costa (bispo 

do Algarve entre 1977 e 1988).   

257
 D. António Barbosa Leão foi bispo do Algarve entre 1908 e 1919.  



77 
 

em 1914; D. Marcelino António Maria Franco
258

, em 1929 e em 1938; D. Frei Francisco 

Fernandes Rendeiro
259

, em 1957; D. Manuel Madureira Dias
260

, em 1995 e D. Manuel 

Neto Quintas
261

, em 2002. A que se deve acrescentar, ainda, o louletano D. António 

José Cavaco Carrilho, em 2001 e em 2004, na qualidade de bispo auxiliar do Porto
262

; e 

em 2009, enquanto bispo do Funchal
263

.   

 

VI.04 – A ida a Roma do estandarte processional de Nossa Senhora da Piedade 

(1954)  

 Contudo, a ‘nacionalização’ desta devoção ocorre, definitivamente, em 1954, 

com a ida do estandarte de Nossa Senhora da Piedade a Roma. O objectivo dessa 

viagem foi representar o culto mariano em Portugal, na «Festa da Realeza de Maria». 

Acontecimento, esse, que catapultou, definitivamente, este culto para a escala nacional. 

A 8 de Setembro de 1953, o papa Pio XII
264

 publica a encíclica Fulgens Corona, 

do latim Refulgente Coroa. Esta encíclica anunciava a abertura do Ano Santo Mariano, 

que iniciar-se-ia a 8 de Dezembro desse ano e terminaria precisamente no dia 8 de 

Dezembro de 1954, com o intuito de assinalar condignamente o primeiro centenário da 

definição do dogma da «Imaculada Conceição da Bem Aventurada Virgem Maria»
265

. 

Deste modo, ao longo desse ano, realizaram-se várias festividades, colóquios, 

congressos e peregrinações, tendo sempre como centro a cidade de Roma. 

Todavia, o ponto alto dessas comemorações seria a «Festa da Realeza de Maria», 

que se realizaria a 1 de Novembro de 1954, em Roma. E que coincidiria com o quarto 
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 D. Marcelino António Maria Franco foi bispo do Algarve entre 1920 e 1955.  

259
 D. Frei Francisco Fernandes Rendeiro foi bispo do Algarve entre 1955 e 1966.  

260
 D. Manuel Madureira Dias foi bispo do Algarve entre 1988 e 2004.  

261
 D. Manuel Neto Quintas é o actual bispo do Algarve, tendo tomado posse em 2004.  

262
 D. António José Cavaco Carilho foi bispo auxiliar do Porto entre 1999 e 2007.   

263
 D. António José Cavaco Carrilho é o actual bispo do Funchal, tendo tomado posse em 2007.   

264
 O papa Pio XII cumpriu o seu pontificado entre 1939 e 1958.  

265
 No dia 8 de Dezembro de 1854, no Vaticano, o papa Pio IX (pontificado que durou entre 

1846 a  1878), por intermédio da publicação da constituição apostólica Ineffabilis Deus, proclamou, urbi 

et orbi, o dogma da «Imaculada Conceição da Bem Aventurada Virgem Maria». A esta proclamação 

apenas assistiu um prelado português, no caso D. Guilherme Henriques de Carvalho, cardeal patriarca de 

Lisboa entre 1845 e 1857 (cf. OLIVEIRA, P.
e
 Miguel de, Santa Maria na História e na Tradição 

Portuguesa, Lisboa, União Gráfica, 1967, p. 132). 
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aniversário da proclamação do dogma da «Assunção de Nossa Senhora»
266

 aos céus. 

Para esse grande acontecimento foram convidados a estar presentes os santuários 

marianos mais importantes e representativos de todo o mundo católico. Marcaram 

presença cerca de quatrocentos santuários marianos oriundos de todo o mundo. 

Em entrevista ao diário católico Novidades, o presidente da Academia Marial 

Internacional, o franciscano Carlo Balic, adiantou alguns pormenores sobre a Festa. 

Balic referiu que: «Pode dizer-se que constituirão uma das manifestações mais 

importantes que jamais se viram na praça de S. Pedro».  

«Estas cerimónias serão assinaladas pela presença de estandartes dos principais 

santuários marianos do mundo».  

«Desenrolar-se-á na praça de S. Pedro. O Sumo Pontífice colocará na cabeça da 

Virgem venerada na capela Borghése a coroa de ouro, oferta do mundo católico, para a 

Rainha do Universo»
267

.  

Por outro lado, o Novidades de 24 de Outubro informava o seguinte: «D. João 

Pereira Venâncio partiu para Roma, onde vai representar os Santuários Portugueses nas 

cerimónias de Proclamação da Realeza de Nossa Senhora, que principiam no dia 1 de 

Novembro […]»
268

.  

Era verdade: D. João Pereira Venâncio, bispo auxiliar de Leiria
269

, ficou 

encarregue de transportar até Roma os estandartes dos mais representativos santuários 

marianos portugueses, de forma a que os mesmos se fizessem representar na «Festa da 

Realeza de Maria». De Portugal só estariam representados quatro santuários marianos: 

Nossa Senhora do Rosário, de Fátima; Nossa Senhora da Conceição, de Vila Viçosa; 

Nossa Senhora do Sameiro, de Braga; e Nossa Senhora da Piedade, de Loulé
270

. 
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 Este dogma foi proclamado pelo papa Pio XII através da constituição apostólica 

Munificentissimus Deus, publicada no dia 1 de Novembro de 1950.   

267
 Cf. «O Congresso Mariano em Roma e a Proclamação da Realeza de Maria», in Novidades, 

ano LXIX, n.º 19.363, de 17 de Outubro de 1954, p. 1. 

268
 Cf. Novidades, ano LXIX, n.º 19.370, de 24 de Outubro de 1954, p. 1. 

269
 D. João Pereira Venâncio era, à altura, bispo auxiliar de Leira, cargo que exerceu entre 1954 e 

1958. Nesse mesmo ano passaria a bispo primaz da mesma diocese, cargo que exerceria até 1972.  

270
 Cf. «O Santuário de Loulé esteve presente em Roma na Festa da Realeza de Maria», in A Voz 

de Loulé, n.º 48, de 16 de Novembro de 1954, p. 1. 



79 
 

A iniciativa de enviar o estandarte de Nossa Senhora da Piedade a Roma coube 

ao pároco de São Sebastião, Joaquim da Palma Viegas
271

, que não se poupou a esforços 

para que o mesmo estivesse presente
272

. Essa iniciativa, porém, só foi possível graças à 

conjugação de dois factores. Primeiro: ao enorme Mãe Soberanismo, de todos bem 

conhecido, do pároco Palma Viegas. Segundo: ao facto de o culto a Nossa Senhora da 

Piedade, em Loulé, ser já, nessa altura, um dos maiores cultos marianos do país. 

O estandarte processional, encomendado, nesse mesmo ano, pelo pároco Palma 

Viegas à firma «António Alves & Filho», sedeada em Braga, mede 153 cm por 90 cm, 

sendo executado em seda azul clara e branca, debruado a fio de ouro e prata. Na parte 

frontal, ao centro, encontra-se ilustrada a Imagem de Nossa Senhora da Piedade, 

encabeçada com a frase «VIVA A MÃE SOBERANA» a letras douradas. Por baixo da 

Imagem, encontra-se pintada, a dourado, a seguinte inscrição a três linhas: «ANO 

MARIANO/MCMLIV/ROMA». Possui um friso de flores, igualmente pintadas, de 

várias cores. Na parte traseira do estandarte, ao centro, encontra-se pintado o brasão da, 

então, vila de Loulé, encimado pela inscrição a dourado «NOSSA SENHORA DA 

PIEDADE». Na zona inferior ao brasão está presente a seguinte inscrição: «DIOCESE 

ALGARBIENSE/LOULÉ/PORTUGAL». Esta parte encontra-se, também ela, adornada 

por vários tipos de flores. O estandarte processional encontra-se seguro a um varão 

banhado a prata, no cimo do qual se podem visualizar as iniciais «AM», em maiúsculas 

e sobrepostas, iniciais da expressão «Ave Maria». 

A «Festa da Realeza de Maria» constituiu uma verdadeira e grandiosa 

manifestação de fé Mariana. Na edição de 3 de Novembro do Novidades podia-se ler 

qua a «Festa da Realeza de Maria» «Foi a maior cerimónia do actual Ano Mariano e 

coincidiu com a data do quarto aniversário do outro grande acontecimento a 

proclamação por Pio XII, no Ano Santo de 1950 do dogma da Assunção de Maria». 

Mais à frente, a reportagem informava que «Quarenta cardeais, 300 bispos e milhares de 

outros sacerdotes e membros da Corte Papal acompanharam Sua Santidade, desde o 

palácio do Vaticano à Basílica, através de uma multidão de 300.000 pessoas, uma das 
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 O padre Joaquim da Palma Viegas foi o pároco responsável pela paróquia de São Sebastião, 

em Loulé, entre 1930 e 1965.   

272
 Cf. «O Santuário de Loulé esteve presente em Roma na Festa da Realeza de Maria», op. cit., 

pp. 1-2.  
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mais imponentes representações da Cristandade que Roma tem visto»
273

. A reportagem 

terminava da seguinte maneira: «Foram apresentados ao Santo Padre muitos dos 

quatrocentos estandartes dos santuários marianos que se incorporaram na cerimónia da 

coroação, recebendo os seus portadores as medalhas comemorativas especialmente 

cunhadas»
274

.  

Deste modo, quatro centenas de estandartes em representação dos mais 

representativos santuários marianos de todo o mundo católico, desfilaram, na manhã do 

dia 1 de Novembro de 1954, uma segunda-feira, por algumas artérias da cidade eterna. 

No final do imponente desfile, o santo padre ofereceu a medalha comemorativa do Ano 

Santo Marial a cada um dos portadores dos quatrocentos estandartes ali presentes.  

O santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, era, desta forma, 

equiparado aos restantes três santuários marianos portugueses que se fizeram 

representar em Roma: o santuário de Nossa Senhora da Conceição, de Vila Viçosa, 

cheio de história, invocação, essa, que por provisão régia do rei D. João IV, datada de 

25 de Março de 1646, foi proclamada «Padroeira de Portugal»; o santuário de Nossa 

Senhora do Sameiro, considerada uma das maiores devoções marianas da região Norte 

do país; e, ainda, o santuário de Nossa Senhora de Fátima, que, desde a década de 1940, 

conquistara «o epíteto e o estatuto de ‘altar do Mundo’»
275

.  

Em todo o Mundo católico existem, somente, quatrocentos santuários marianos  

que receberam a Medalha do Ano Santo Marial; sendo que, em Portugal, existem 

apenas quatro estandartes, representativos de outros tantos santuários, que receberam a 

Medalha do Ano Santo Marial. Com a ida do estandarte a Roma, em representação do 

culto Mariano em Portugal, o culto Mariano louletano afirmava-se, definitivamente, 

como um dos maiores cultos Marianos do nosso país. E, seguramente, como o maior 

culto Mariano a Sul de Fátima.    

 

VI.05 – A visita à ermida do cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1961) 
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 Cf. «Pio XII coroou a imagem de Nossa Senhora numa cerimónia imponentíssima a maior 

deste Ano Mariano e perante as representações dos principais Santuários dedicados à Virgem em todo o 

Mundo Católico», in Novidades, ano LXIX, n.º 19.379, de 3 de Novembro de 1954, p. 1.  

274
 Cf. ibidem, p. 3.  

275
 Cf. Luís Filipe TORGAL, op. cit., p. 179.  
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Depois do estandarte de Nossa Senhora da Piedade ter ido a Roma co-

representar o culto Mariano em Portugal, na «Festa da Realeza de Maria», em 1954, o 

culto louletano adquire uma nova projecção a nível nacional. Se os outros três 

estandartes que se fizeram representar em Roma, referentes a outros tantos santuários 

Marianos portugueses, eram de todos bem conhecidos (Vila Viçosa, Sameiro e Fátima), 

havia, ainda, muitas pessoas que não conheciam o culto Mariano louletano.  

A ida do estandarte a Roma terá aguçado, mesmo, a curiosidade da mais alta 

figura da Igreja Católica em Portugal, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel 

Gonçalves Cerejeira
276

, em conhecer a Imagem de tamanha devoção algarvia. O cardeal 

nunca antes se tinha deslocado até Loulé. E desse culto só teria ouvido falar; e, 

porventura, lido algumas notícias publicadas na comunicação social. Assim sendo, foi 

sem surpresa que no final do mês de Julho de 1961, aproveitando uma visita oficial ao 

Algarve, o cardeal Cerejeira quisesse conhecer, in loco, a ermida e a Imagem, situada no 

cimo do monte da Piedade, em Loulé, para muitos fiéis também epitetada por «Altar do 

Algarve».   

Deste modo, D. Manuel Gonçalves Cerejeira aproveita o facto de se deslocar, 

em visita oficial, até Lagos, para celebrar uma missa campal, nessa cidade algarvia, por 

forma a assinalar o 6.º centenário do nascimento do beato S. Gonçalo de Lagos (30 de 

Julho)
277

. Celebrada a missa, o cardeal Cerejeira volta, ainda no mesmo dia, a Faro, para 

passar a noite no seminário. No dia seguinte (31 de Julho), a única acção oficial que 

constava na sua agenda era a cerimónia de bênção da 1.ª pedra do novo pavilhão do 

colégio feminino de Nossa Senhora do Alto, em Faro. Cerimónia, essa, aprazada para as 

19 horas
278

.    

Todavia, não terá sido somente a curiosidade manifestada pelo cardeal Cerejeira 

em conhecer o local de tamanha devoção o motivo para esta visita. Havia também outro 

motivo. Em Março de 1959, o bispo do Algarve tinha empossado uma comissão, 

composta por doze personalidades, encarregue de levar a efeito a construção de uma 

nova igreja no santuário. Relembre-se que o projecto vencedor do concurso aberto em 

1956, e finalizado em 1957, tinha sido ganho pelo projecto apresentado pelo arquitecto 
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 D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977) foi cardeal patriarca de Lisboa, entre 1929 e 

1971.   

277
 Cf. Novidades, ano LXXXI, n.º 21.761, de 31 de Julho de 1961, p. 1 

278
 Cf. Novidades, ano LXXXI, n.º 21.762, de 1 de Agosto de 1961, p. 1. 
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Nereus Fernandes e pelo engenheiro Mário Rodrigues. Passados dois meses, em Maio 

de 1959, tinha-se constituído outra comissão, desta vez composta por três membros, 

encarregue de adquirir os terrenos necessários para a edificação da nova igreja. Deste 

modo, o bispo do Algarve poderá ter tido, igualmente, a intenção de mostrar ao cardeal 

Cerejeira o espaço disponível, no cimo do monte da Piedade, onde se pretendia edificar 

a nova igreja. Situação confirmada pelo facto de se encontrarem, no adro fronteiriço à 

ermida, à espera da chegada do cardeal Cerejeira, entre outras individualidades, o Dr. 

Jaime Guerreiro Rua, secretário da comissão promotora para a construção do santuário; 

o Dr. Manuel Rodrigues Correia, tesoureiro da comissão; e o Sr. Rui Eduardo Centeno, 

vogal da comissão.  

Assim sendo, o cardeal Cerejeira desloca-se de Faro até Loulé na companhia do 

bispo do Algarve, D. Frei Francisco Fernandes Rendeiro, e do seu motorista particular. 

A comitiva oficial faz-se transportar em dois modernos Mercedes pretos. Chegam ao 

adro da ermida quando os relógios assinalavam as 16 horas; depois de terem subido, de 

carro, a íngreme ladeira, para espanto da maioria dos presentes. Na ermida esperavam-

nos os párocos responsáveis pelas duas paróquias da vila: pároco João Coelho 

Cabanita
279

, responsável pela paróquia de São Clemente; e o pároco Luís Celato
280

, 

responsável pela paróquia de São Sebastião, acompanhados por um conjunto de 

catecúmenos louletanos. Depois dos habituais cumprimentos e apresentações da praxe, 

o cardeal patriarca retira-se, sozinho, para dentro da ermida, de forma a realizar uma 

oração individual a Nossa Senhora da Piedade
281

. Esta visita seria perpetuada com a 

colocação, na fachada principal da ermida, de uma placa, em mármore, evocando esse 

dia.  

  

VI.06 – A geografia das promessas (1958 – 1974)  

Outro indicador do carácter nacional deste culto encontra-se relacionado com a 

origem das pessoas que registaram as suas promessas à Nossa Senhora da Piedade. 

Entre 1958 e 1974 existiram, na ermida, dois Livros de Registos de Promessas: Livro de 

                                                             
279

 O padre João Coelho Cabanita (1918-2003) foi o pároco responsável pela paróquia de São 

Clemente, em Loulé, entre 1945 e 1988.  

280
 O padre Luís Celato (1921-1968) foi padre coadjutor na paróquia de São Sebastião, em Loulé, 

entre 1957 e 1965, assumindo o cargo de pároco da mesma paróquia, entre 1965 e 1967.  

281
 Esta informação foi prestada pela Sr.ª D. Graciete Saraiva, que acompanhou a visita à ermida 

do cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira.  
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Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962
282

, que abarca o período 

compreendido entre Março de 1958 e Junho de 1962 e o Livro de Registo de Promessas 

à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974 
283

, que regista o período entre Junho de 1967 

e Abril de 1974.   

Ora, a análise cuidadosa a esses dois livros permite-me concluir que os fiéis que 

durante esses anos registaram as suas promessas à «Senhora de Loulé» eram oriundos 

de várias latitudes do país. Se a maior parte provinha das freguesias do concelho de 

Loulé, havia, também, quem tivesse vindo de outras localidades do Algarve (p. ex: 

Albufeira, Faro, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel).  

Porém, na segunda metade do século XX, o culto a Nossa Senhora da Piedade já 

não era um culto devocional regional, mas, sim, nacional. As fronteiras regionais 

encontravam-se ultrapassadas, como nos prova o registo de promessas de fiéis oriundos 

do Alentejo (p. ex: Saboia
284

, Odemira
285

), da região centro (p. ex: Cacilhas – Almada
286

, 

Lisboa
287

, Estoril
288

), da região norte (p. ex: Porto
289

, Guimarães
290

) e até do estrangeiro 

(p. ex: França
291

, Casablanca – Marrocos
292

, Venezuela
293

). O culto alargava-se a outras 

geografias. Desse facto constituem prova as localidades dos fiéis que registaram as suas 

promessas. A explicação para esse alargamento deverá ter em conta duas ordens de 

factores: por um lado, a melhoria dos meios e das vias de comunicação a nível nacional; 
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 Ver a seguinte cota no A.P.S.S: PSSLLE/F/001/Lv001 (1958-1962). 

283
 Ver a seguinte cota no A.P.S.S: PSSLLE/F/001/Lv002 (1967-1974). 

284
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974, fl. 10 e 

fl. 47.  

285
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962, sem 

folha numerada.   

286
 Cf. ibidem.  

287
 Cf. ibidem, e cf., igualmente, A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da 

Piedade, 1967-1974, fl. 9.   

288
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962, sem 

folha numerada.   

289
 Cf. ibidem.  

290
 Cf. ibidem.  

291
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974, fl. 42 

vº.   

292
 Cf. ibidem, fl. 36 e fl. 49.  

293
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962, sem 

folha numerada.   
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e, por outro, a constante emigração louletana para outras localidades do país e até do 

estrangeiro.  

 

VI.07 – Os celebrantes de missas na ermida (1968 – 1989)  

Mas a generalização cada vez maior deste culto não deve ser somente aferida ao 

nível das promessas registadas. Se procedermos à análise da origem dos celebrantes de 

missas na ermida, tendo por base o Livro de Registo dos Párocos que Celebraram 

Cerimónias Religiosas na Ermida, 1968-1989 
294

, que faz parte do fundo arquivístico 

«Ermida de Nossa Senhora da Piedade», que consta no Arquivo Paroquial de São 

Sebastião, fica-se a saber que a esmagadora maioria dos celebrantes pertencia à diocese 

do Algarve (São Brás de Alportel, Faro, Querença, Santa Bárbara de Nexe, Alte, 

Quarteira, Estoi, Algoz, Bispado, Boliqueime, Cachopo, Monchique, Pêra, Quelfes e 

Salir), a que se deve acrescentar as duas paróquias louletanas (São Clemente e São 

Sebastião). Todavia, o Livro de Registo dos Párocos revela, igualmente, a celebração de 

missas na ermida por padres provenientes de fora da diocese do Algarve, como, por 

exemplo, da arquidiocese de Évora (Alandroal, em 1969, e Vendas Novas, em 1970), da 

diocese de Portalegre (em 1972), do patriarcado de Lisboa (em 1971 e em 1983), da 

diocese de Aveiro (em 1971) e da diocese de Coimbra (Figueira da Foz, em 1971). 

Assistia-se, assim, a uma difusão do culto.  

  

                                                             
294

 Ver a seguinte cota no A.P.S.S: PSSLLE/F/003/Lv001 (1968-1989).  
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VII – A construção de uma nova igreja no santuário. Uma odisseia que durou 

quarenta anos 

A construção de uma nova igreja no santuário em honra de Nossa Senhora da Piedade 

revelou-se um processo moroso e complexo. Moroso, porque durou cerca de quarenta 

anos. Complexo, porque teve sucessivas comissões, arquitectos, engenheiros e 

construtoras.  

Já em Maio de 1889 se podia ler nas páginas do periódico O Algarvio o seguinte 

lamento: «Podia portanto o Santuário da Virgem da Piedade, que é uma pobre ermida 

com um só altar, onde todas as semanas há missas e aos sábados as de todos os 

sacerdotes da freguesia e às vezes das vizinhas, podia ser uma basílica esplêndida 

[…]»
295

. Era verdade. A «pobre ermida com um só altar», tinha cerca de noventa metros 

quadrados, isto é, seis metros de largura por quinze metros de comprimento
296

 de espaço 

interior; área manifestamente insuficiente para albergar os milhares de fiéis que lá se 

deslocavam todos os anos. Impunha-se a construção de uma nova igreja. 

Porém, o tempo foi passando. Os anos foram varando os anos. Mas, em Março 

de 1957, o periódico A Voz de Loulé informava os seus leitores que o concurso, aberto 

no ano anterior, para a realização do ante-projecto de construção de uma nova igreja no 

santuário de Nossa Senhora da Piedade já tinha resultados. O periódico louletano 

informava que o júri do concurso
297

 tinha reunido, sob a presidência do sr. bispo do 

Algarve, D. Frei Francisco Fernandes Rendeiro (1955-1966), nos dias 21 e 22 de 

Fevereiro, «para apreciar os ante-projectos dos oito concorrentes». «Em primeira 

apreciação foram eliminados quatro e dos quatro restantes nenhum mereceu ser 

escolhido para ser executado, embora o júri tivesse reconhecido que não deixavam de 

ter mérito». 

                                                             
295

 Cf. «Festividade», in O Algarvio, n.º 6, de 5 de Maio de 1889, p. 2.  

296
 Cf. «Está a erguer-se em Loulé novo santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de 

Loulé, n.º 507, de 6 de Fevereiro de 1973, p. 3.  

297
 O júri do concurso, aberto pelo bispo do Algarve, era constituído pelos seguintes elementos: 

arquitectos Nuno Teotónio Pereira e José Maya Santos, em representação do «Movimento de Renovação 

de Arte Religiosa», do qual o primeiro era seu presidente e Nuno Soares Cabeçadas, como representante 

da Câmara Municipal de Loulé; engenheiro Alberto Pessanha Viegas, director dos serviços de 

urbanização de Faro, e, como membros consultivos, os padres Joaquim da Palma Viegas e Manuel 

Vitorino Correia, cf. «Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 107, de 3 de Março 

de 1957, p. 1.    
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«Os quatro trabalhos classificados foram respectivamente e pela ordem de 

apreciação relativa, do arquitecto Nereus Fernandes, em colaboração com o eng. Mário 

Rodrigues; arquitecto Mateus Júnior, todos de Lisboa; arquitecto Manuel Gomes da 

Costa, de Faro e eng.º Mário da Cruz Ramos, de Lisboa»
298

. Os trabalhos encontravam-

se expostos no Paço Episcopal, em Faro, para poderem ser apreciados pelo público.  

Assim sendo, terminado o concurso para a realização dos ante-projectos para a 

construção do novo templo religioso, só em Março de 1959 é que o bispo do Algarve 

empossa, no salão nobre da Câmara Municipal de Loulé, uma comissão
299

 com o 

objetivo de levar a cabo a construção de uma nova igreja para o santuário em honra de 

Nossa Senhora da Piedade. 

O jornal local informava, na sua edição de 21 de Junho de 1959, que a dita 

comissão resolveu adoptar, «mediante as alterações que pareceram justificadas» o ante-

projecto do arquitecto Nereus Fernandes
300

 que contava com a responsabilidade técnica 

do eng.º Mário Rodrigues.  

O projecto apresentado por Fernandes era de planta circular com uma imensa 

abóboda a cobri-la. Privilegiava a simplicidade e a dignidade. Porém, desde logo, 

surgiram algumas vozes a acusar o projecto de uma excessiva modernidade, ao que 

Fernandes contrapôs respondendo que «a solução não era inédita nem nova. Ela é até 

bastante antiga, vem dos tempos do Panteon de Roma, da Igreja de St.ª Maria de Roma 

e mais próximas, da de St.ª Engrácia e do Senhor das Pedras em Óbidos»
301

.  

Em Maio de 1965, Raul Pinto escrevia n’A Voz de Loulé que a «Comissão 

encarregada da construção, viu passar o tempo que inicialmente se estatuíra para a sua 

                                                             
298

 Cf. «Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 107, de 3 de Março de 

1957, p. 1.  

299
 A comissão era composta pelas seguintes individualidades: presidente, padre Joaquim Palma 

Viegas, pároco de São Sebastião; vice-presidente nato: presidente da Câmara Municipal de Loulé; 

secretário: Dr. Jaime Guerreiro Rua; tesoureiro: Dr. António Rodrigues Correia; vogais: João Valadares 

d’Aragão e Moura, Albano Maria de Aragão Faísca, Raul Rafael Pinto, Dr. Aires de Lemos Tavares, Dr. 

António de Sousa Pedro, José da Costa Guerreiro, Rui Eduardo da Glória Centeno e José João de 

Ascenção Pablos in A Voz de Loulé, n.º 177, de 15 de Março de 1959, pp. 1 e 4.    

300
 Cf. «Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n. º 183, de 21 de Junho de 

1959, p. 1.  

301
 Cf. «Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 111, de 31 de Março de 

1957, p. 1.  
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gestão e hoje já não tem qualquer actividade, incumbência ou função jurídica»
302

. O 

prazo pelo qual a comissão tinha sido empossada terminara. Era, então, necessário 

nomear uma nova comissão. E foi isso que fez o novo bispo do Algarve, D. Júlio 

Tavares Rebimbas (1966-1972), por intermédio de um decreto, datado de 22 de Junho 

de 1966, em que informa a criação de uma nova «Comissão Executiva do Santuário de 

Nossa Senhora da Piedade»
303

, nomeada por um prazo máximo de «três anos». O 

decreto é publicado na edição de 3 de Julho d’A Voz de Loulé
304

. A nova comissão toma 

posse no Paço Episcopal de Faro em Junho de 1966.    

Na edição de 6 de Fevereiro de 1973 do periódico louletano, o arquitecto Nereus 

Fernandes publicava a «Memória Descritiva e Justificativa» da nova igreja. Nela pode-

se ler que «uma imensa cúpula parabólica cobrirá o templo. Ao longo do dorso dessa 

abóboda, prevêem-se anéis preenchidos com betão translucido»
305

. O objectivo, esse, 

era claro: conseguir-se «que a forte luz meridional do Algarve penetre no interior coada 

através de adequados vitrais, emprestando ao ambiente um verdadeiro sentido místico e 

uma profunda religiosidade»
306

. Fernandes informava que os elementos preponderantes 

na construção do santuário seriam os seguintes: «madeira, tijoleira algarvia e a cal»
307

.  

O projecto apresentado por Nereus Fernandes tinha uma forte influência do 

arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer. Fernandes, juntamente com muitos outros 

arquitectos europeus, fazia parte de uma nova corrente arquitectónica fortemente 

influenciada pelo chamado «Plano Brasília», projectado por Niemeyer. A cúpula, em 

forma de meia laranja, continha alguns traços arquitectónicos dessa corrente
308

.  
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 Cf. «O Templo Ou Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 323, de 

16 de Maio de 1965, p. 2.  

303
 A comissão executiva do santuário de Nossa Senhora da Piedade era composta pelas 

seguintes personalidades: presidente: padre Luís Celato, pároco de São Sebastião; vice-presidente: padre 

João Coelho Cabanita; secretário: Dr. Jaime Guerreiro Rua; tesoureiro: João Valadares d’Aragão e Moura; 

vogais: Eduardo Delgado Pinto, Dr. Aires de Lemos Tavares e Raul Rafael Pinto in A Voz de Loulé, n.º 

350, de 3 de Julho de 1966, p. 1.  

304
 Cf. «O Templo e a Administração dos bens de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, 

n.º 350, de 3 de Julho de 1966, pp. 1-2.   

305
 Cf. «Está a erguer-se em Loulé novo santuário de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de 

Loulé, n.º 507, de 6 de Fevereiro de 1973, p. 1, p. 3 e p. 7.  

306
 Cf. ibidem, p. 7.   

307
 Cf. ibidem.  

308
 Acerca desta assunto veja-se o projecto da catedral metropolitana de Brasília (Brasil), 

projectada pelo arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer. A sua construção foi iniciada em 1958 e terminada 

em 1960.  
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As obras de construção iniciaram-se em 1973. A colocação da primeira pedra 

coube ao bispo do Algarve, D. Júlio Tavares Rebimbas. O projecto do arquitecto Nereus 

Fernandes, contou com a responsabilidade técnica do eng.º Joaquim Belchior. A 

empreitada foi confiada à construtora louletana «Carapeto & Tavares, Lda», dos sócios 

João Pedro Tavares e Maria Eurídice Carapeto, que a adjudicaram por um valor de 

aproximadamente catorze mil e trezentos contos
309

.   

A Voz de Loulé, de 4 de Dezembro de 1973, informava os seus leitores que a 

primeira venda de cimento da nova unidade fabril da cimenteira «Cisul», recentemente 

inaugurada em Loulé, tinha sido realizada ao santuário de Nossa Senhora da Piedade. 

Para demonstrar a dimensão da construção, a notícia acrescentava «que o Santuário é 

formado por 12 arcos e que cada um exige 300 toneladas de cimento, excluindo as 

sapatas, que têm 4 metros de profundidade com 130 toneladas de cimento cada»
310

.  

Porém, com a Revolução de Abril de 1974, as obras do santuário param. A 

empresa construtora entra em processo de falência. E as novas vereações da Câmara 

Municipal de Loulé desinteressaram-se pela obra, que, deste modo, entra num novo 

impasse. Os tempos tinham mudado. Queria-se, agora, apostar na construção de novos 

empreendimentos para o usufruto de todas as classes. A construção de novas habitações, 

assim como de novos equipamentos desportivos, constituía, na altura, a grande 

prioridade. 

Deste modo, e perante o arrastado desenrolar do processo, seria necessário, pela 

terceira vez consecutiva, que um novo bispo do Algarve procedesse à nomeação de uma 

«Comissão Executiva do Santuário de Nossa Senhora da Piedade»
311

. Coube, agora, ao 

bispo do Algarve, D. Ernesto Gonçalves Costa (1977-1988), essa nova nomeação. 

Levada a cabo a 2 de Abril de 1979.  

Mas dar-se-ia novo impasse, levando, novamente, à interrupção das obras. 

Todavia, em Novembro de 1988, o projecto da construção do novo templo religioso 

seria entregue ao arquitecto farense António Serrano Santos. Que decide empreender 
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 Cf. «Solenemente inaugurado o Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in Notícias de 

Loulé, n.º 118, de 1 de Junho de 1995, p. 3.  

310
 Cf. «A 1.ª venda de cimento da Cisul foi destinada a obras do Santuário de Nossa Senhora da 

Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 527, de 4 de Dezembro de 1973, p. 1.  

311
 Da nova comissão faziam parte as seguintes individualidades: «Padre José António Nobre 

Duarte, Padre João Coelho Cabanita, João Valadares d’Aragão e Moura, Adelino de Sousa Ferreira, José 

Viegas Bota, José Farrajota Martins e Filipe Chumbinho Miguel», in A Voz de Loulé, n.º 723, de 19 de 

Abril de 1979, p. 1.  
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algumas alterações ao projecto inicial. Das quais se destacam a anulação da demolição 

da ermida;  a alteração do eixo de entrada no novo santuário; e a redução dos cinco 

anéis de vitrais, inicialmente previstos, para dois anéis compostos por janelas em 

vidro
312

. Para tal facto, muito contribuiu a acção de D. Ernesto Gonçalves Costa que 

sempre defendeu a preservação da ermida e da riqueza material da diocese, na senda do 

seu antecessor, D. Florentino de Andrade e Silva (1972-1977) que no tempo em que 

governou a diocese algarvia se distinguiu pela defesa intransigente do património 

artístico contido nas igrejas da diocese, a cujo arrolamento mandou proceder
313

.  

Porém, mais dez anos se passaram sem que a construção estivesse concluída. O 

dinheiro escasseava. E as obrigações eram muitas. Surgia, então, uma ideia. Com um 

louletano em São Bento, era altura de enviar lá uma embaixada por forma a solicitar um 

subsídio governamental para a conclusão das ditas obras. Assim sendo, na tarde do dia 

15 de Março de 1989, o primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, acompanhado pela sua 

esposa, Maria Cavaco Silva, recebe, em audiência, uma embaixada
314

 louletana no 

Palácio de São Bento. Essa embaixada deslocou-se até São Bento com o objectivo de 

sensibilizar o primeiro-ministro a ajudar financeiramente as obras de construção da 

nova igreja. A notícia informava que o novo projecto de acabamento do santuário tinha 

sido entregue na Câmara Municipal há quinze dias. O jornal dava ainda conta de que as 

obras de acabamento orçariam em cerca de cento e cinquenta mil contos. Na mesma 

audiência, o presidente da Câmara, o Sr. José Guerreiro Cavaco, informa que a 

edilidade estaria disposta a financiar a totalidade dos custos referentes às infra-

estruturas, estimados em cerca de um terço dos custos totais da obra. Por outro lado, a 

Comissão Fabriqueira anunciou que até ao final do ano conseguiria arranjar vinte e 
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 Cf. Revista «Terra de Loulé Nos Trilhos da Fé», revista distribuída com o jornal O Louletano, 

Abril de 2002, p. 7.  

313
 Cf. MAGALHÃES, Joaquim Romero, «Diocese do Algarve», in Dicionário de História 

Religiosa, 1.º volume, A-C, direcção de Carlos Moreira Azevedo e coordenação de Ana Maria Jorge et 

alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 50.  

314
 Essa embaixada louletana que se deslocou ao Palácio de São Bento, era composta pelo padre 

José António Nobre Duarte; pelo membros da comissão da Fábrica da Igreja de São Sebastião de Loulé: 

Adelino Ferreira, Alberto Narciso e José Viegas Bota; pelo presidente da junta de freguesia de São 

Sebastião: José Farrajota Martins; e, ainda, pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé: José 

Guerreiro Cavaco. Assistiram, igualmente, à reunião o deputado louletano José Mendes Bota, bem como 

o assessor do primeiro-ministro, Carpeto Dias, também ele natural de Boliqueime, in A Voz de Loulé, n.º 

1.231, de 22 de Março de 1989, p. 15.  



90 
 

cinco mil contos. A restante parte dos custos teria que ser financiada pelos fiéis e pelo 

Governo
315

.     

No dia 9 de Abril de 1992 seria assinado em Loulé um protocolo entre 

representantes do P.I.D.D.A.C
316

. e a Direcção da Fábrica da Igreja, através do qual o 

P.I.D.D.A.C. se comprometia a apoiar as obras de construção durante os próximos três 

anos
317

. O Notícias de Loulé informava que «o arquitecto Santos e a Eng.ª Maria 

Cristina Ferreira, são os responsáveis pelo estudo do concurso, que será posto em praça 

dentro de 1 ou 2 meses e a que deverão concorrer empresas com sede em países da 

CEE»
318

. 

As obras finais de acabamento foram realizadas pela construtora «Soares da 

Costa, S.A.» Nesta última fase de construção as despesas avultaram em cerca de cento e 

cinquenta mil contos, sendo a comparticipação estatal, «por influência pessoal do 

primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, no valor de oitenta e cinco mil contos»
319

.  

Contendo uma área bruta de construção interior de 1.131,35 metros quadrados 

(sem contar com os espaços edificados no exterior), o novo santuário encontra-se 

dividido em dois pisos. O santuário propriamente dito (855 metros quadrados) e as 

habitações adjacentes (276,35 metros quadrados). O novo templo possui capacidade 

para mais de trezentos lugares sentados
320

.  

Trinta e nove anos e três comissões depois, o novo templo seria solenemente 

inaugurado pelo bispo do Algarve, D. Manuel Madureira Dias (1988-2004), na tarde de 

30 de Abril de 1995, após a chegada ao santuário do andor de Nossa Senhora da 

Piedade. O Notícias de Loulé informou que assistiram à procissão, assim como à 
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 Cf. «Mãe Soberana interessa a S. Bento», in A Voz de Loulé, n.º 1.231, de 22 de Março de 

1989, p. 1 e p. 15.  

316
 Sigla que serve para denominar o Plano de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central.   

317
 Cf. «Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in Notícias de Loulé, n.º 43, de 1 de Maio de 

1992, p. 20.  

318
 Cf. ibidem.  

319
 Cf. «Solenemente inaugurado o Santuário de Nossa Senhora da Piedade», in Notícias de 

Loulé, n.º 118, de 1 de Junho de 1995, p. 3.  

320
 Projecto de construção do santuário de Nossa Senhora da Piedade, da autoria do arquitecto 

António Serrano Santos e com a colaboração técnica da eng.ª civil Maria Cristina Ferreira. O projecto 

data de 1988. Estas informações foram fornecidas pelo arquitecto Tiago Guerreiro Ferreira.  
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inauguração da nova igreja, «milhares e milhares de fiéis», interrogando-se, de seguida, 

se «seriam cerca de 100 mil pessoas?»
321

.     

 

 

  

                                                             
321

 Cf. ibidem. 
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VIII – O registo de promessas e o número de missas celebradas na ermida de 

Nossa Senhora da Piedade, na segunda metade do século XX: uma tendência de 

secularização na sociedade portuguesa 

 

VIII.01 – Breve enquadramento 

 

A segunda metade do século XX português foi caracterizada, entre outras coisas, por 

uma tendência crescente de secularização na sociedade portuguesa. Tendência, essa, 

mais visível após a implantação do regime democrático. Porque «existe uma relação 

intrínseca entre secularização e democracia: o aprofundamento da segunda implica o 

incremento da primeira; contudo, o inverso não é necessariamente verdadeiro»
322

, como 

fez notar António Matos Ferreira.  

«No pós-Segunda Guerra Mundial, durante as décadas de 50 e de 60, 

desenvolveu-se […] um importante debate em torno da secularização, particularmente 

no seio das sociedades desenvolvidas, tradicionalmente referenciadas a vivência social 

de matriz cristã. Da problemática da descristianização passava-se para a questão da 

ultrapassagem do referencial religioso, enquanto prática confessional de 

enquadramento»
323

. Em Portugal, até meados dos anos 60, o intransigentismo católico 

foi um marco essencial. Porém, foi através «da gestão da conflituosidade interna 

suscitada pela emergência de autonomias que, consequentemente, se verificou a 

afirmação da pluralidade. Este percurso evolui da formulação do paradigma da união 

dos católicos, agindo em conjunto na sociedade, até ao reconhecimento do ‘legítimo’ 

pluralismo»
324

.   

Mas as duas primeiras décadas da segunda metade do século XX não seriam 

somente caracterizadas pelo ressurgir de uma tendência de secularização na sociedade 

portuguesa. Para Fernando Catroga, a partir sensivelmente da década de 1950, assiste-se, 

também, a um processo que ele denominou por «quase laicidade» na sociedade 

portuguesa
325

. Para Catroga, «o paulatino desenvolvimento económico e urbano 

                                                             
322

 Cf. António Matos FERREIRA, «Secularização», in Dicionário de História Religiosa, 4.º 

volume, P-V Apêndices, direcção de Carlos Moreira Azevedo e coordenação de Ana Maria Jorge et alli, 

Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 201. 

323
 Cf. António Matos Ferreira, art. cit., p. 199.  

324
 Cf. António Matos Ferreira, art. cit., p. 201.  

325
 Cf. CATROGA, Fernando, Entre Deuses e Césares. Secularização, Laicidade e Religião 

Civil, Coimbra, edições Almedina, 2006, pp. 360-370 
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ocorrido a partir da segunda metade da década de 1950, assim como a consequente 

perfilhação de ideias, valores e expectativas mais modernas, que atingiram a sociedade e 

o interior da própria Igreja»
326

, ajudam a explicar o crescimento deste fenómeno no seio 

da sociedade portuguesa. «Esta mutação foi facilitada não só pelos ventos do Concílio 

Vaticano II, mas também pela situação interna portuguesa, onde o crescimento das 

contestações sociais e o problema da guerra colonial»
327

 deram, ainda segundo Catroga, 

origem a uma realidade única no conjunto dos países do Sul da Europa. Intensificação, 

essa, que se avolumaria com a Revolução de Abril de 1974.  

Os recenseamentos gerais da população portuguesa são, desse facto, uma boa 

prova. No recenseamento geral de 1950, 95,97% da população declarou ser católica. No 

de 1960, essa percentagem atingiu os 97,89%. Em 1981, a percentagem decresceu para 

os 81,07%. E, finalmente, no censo de 1991, a percentagem da população que declarou 

ser católica decresceu ainda mais para se fixar, agora, nos 77,9%
328

.  

 

A nível local, e centrando a análise no culto a Nossa Senhora da Piedade, em 

Loulé, os dados existentes também permitem chegar a essa conclusão.  

O fundo arquivístico da «Ermida de Nossa Senhora da Piedade», que se encontra 

depositado no Arquivo Paroquial de São Sebastião é composto, entre outros 

documentos, por três livros: Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da 

Piedade, 1958-1962 
329

, que abarca o período compreendido entre Março de 1958 e 

Junho de 1962; Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974 

330
, que regista o período entre Junho de 1967 e Abril de 1974; e o Livro de Registo dos 

Párocos que Celebraram Cerimónias Religiosas na Ermida, 1968-1989 
331

. 

A análise cuidada a estes três livros, permite extrair algumas conclusões de 

como é que se desenrolou este culto na segunda metade do século XX.  

                                                             
326

 Cf. Fernando CATROGA, op. cit., p. 367.  

327
 Cf. ibidem, p. 368.  

328
 Cf. LAGES, Mário F., «A Religiosidade Popular na segunda metade do século XX», in A 

Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, coordenação de Manuel Braga da Cruz e Natália Correia 

Guedes, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa Editora, 2000, p. 381, e cf., igualmente, 

Recenseamento Geral da População Portuguesa de 1950, 1960, 1981 e 1991.  

329
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962. Ver a 

seguinte cota no A.P.S.S: PSSLLE/F/001/Lv001 (1958-1962). 

330
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974. Ver a 

seguinte cota no A.P.S.S: PSSLLE/F/001/Lv002 (1967-1974). 

331
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo dos Párocos que Celebraram Cerimónias Religiosas na 

Ermida, 1968-1989 . Ver a seguinte cota no A.P.S.S: PSSLLE/F/003/Lv001 (1968-1989).  
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VIII.02 – As promessas registadas a Nossa Senhora da Piedade (1958 - 1974) 

Os livros de promessas são compostos por um conjunto de promessas realizadas, 

e registadas, a Nossa Senhora. Contém, normalmente, como informação o nome da 

pessoa que realiza a promessa, o motivo da promessa e a data em que a promessa foi 

registada. Ao todo, os dois livros contém registadas um total de 1.579 promessas. O que 

dividindo pelos 134 meses em análise dá uma média de aproximadamente 12 promessas 

registadas por mês.  

Mas, afinal, o que é uma promessa? Para o sociólogo Pierre Sanchis as 

promessas «constituem para muitos um investimento de rotina, entram na ordem normal 

das coisas e inserem-se naturalmente no desenrolar da existência e no movimento do 

universo. Graças a estas trocas recorrentes, estabelece-se e mantém-se uma 

solidariedade entre as duas sociedades, a humana e a ‘divina’»
332

. «Em troca, ganha-se 

um maior sentimento de segurança, uma certeza de protecção, uma presença do sagrado 

que acompanhará o desenrolar quotidiano da existência. Trata-se, com efeito, de uma 

verdadeira economia, graças à qual o mundo vive em paz e a vida continua»
333

. Uma 

«economia do dom, ou mais exactamente de troca de dons»
334

. O «ser numinoso» 

concede ao fazedor da promessa um determinado dom solicitado por este; que, em troca, 

promete ao «ser numinoso» «exaltar a sua glória entre os homens»
335

, processo simples 

a que Sanchis denominou de «economia de troca»
336

.  

Os motivos que levavam os fiéis a registar as suas promessas são vários. Havia 

quem fizesse promessas para «ter juízo», «ter inteligência», «passar no exame», «passar 

de ano escolar». Havia, também, aqueles que realizavam os chamados tipos de 

promessas sentimentais (namoro, casamento), de saúde (operações e doenças) e, ainda, 

outros para que a viagem que fossem fazer corresse bem. Havia, também, quem 

realizasse a sua promessa para fugir à tropa, não ser chamado para a guerra do Ultramar, 

ou, então, para conseguir exilar-se em França afim de não ser incorporado militarmente. 

Em troca prometia-se à Virgem rezar uma ou mais missas em sua glória na ermida; 

                                                             
332

 Cf. Pierre SANCHIS, op. cit., p. 48.  

333
 Cf. ibidem. 

334
 Cf. ibidem, p. 83.  

335
 Cf. ibidem. 

336
 Cf. ibidem, p. 84.  
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deslocar-se a pé um determinado número de vezes até à sua ermida; subir descalço a 

ladeira do monte da Piedade; ou oferecer a Nossa Senhora da Piedade várias peças de 

valor, entre elas, «brincos», «pulseiras», «colares», «talheres de mesa», «faqueiros 

completos» e até «mantos» processionais, que tanto podiam ser confecionadas em prata 

como em ouro.   

Durante o período em análise regista-se um constante decréscimo ao nível das 

promessas registadas. Como é bem visível através da visualização do gráfico n.º 1.  

 

 Gráfico n.º 1: 

 

Fonte: A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-

1962 e A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-

1974. 

 

Procedendo-se, somente, à análise dos anos que se encontram completos, 

regista-se que entre 1959 e 1968 o número de promessas registadas a Nossa Senhora da 

Piedade decresceu cerca de 72%, e entre 1968 e 1973 esse decrescimento chegou aos 

193%. Este facto encontra-se relacionado com o processo de secularização e de 

laicização verificado na sociedade portuguesa na segunda metade do século XX. E, 

também, segundo o clero local, devido ao facto de o registo das promessas, em livro 

próprio, deixar de ser uma tradição da própria Igreja.     

Se procedermos, agora, a uma análise mensal, verifica-se uma tendência ao 

longo dos anos: o período anual com um maior número de registo de promessas é o 

período compreendido entre Abril e Agosto. Abril (média mensal de 18,8) por ser, 

normalmente, o mês da Festa; Maio (17,6) e Junho (13,5) por serem os meses dos 

exames escolares (liceu e universidade); e Julho (18,1) e Agosto (13,4) por serem os 
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meses, tradicionalmente, de férias, em que muitos louletanos emigrados aproveitavam 

para regressar a Loulé para visitar os seus familiares. Como o gráfico n.º 2 indica. 

  

Gráfico n.º 2: 

 

Fonte: A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-

1962 e A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-

1974. 

  

Os Livros de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, que abarcam o 

período compreendido entre 1958 e 1974, permitem-me concluir que os fiéis que 

durante esses anos registaram as suas promessas à «Senhora de Loulé» eram oriundos 

de várias latitudes do país. Se a maior parte provinha das freguesias do concelho de 

Loulé, havia, também, quem se tivesse deslocado de outras localidades do Algarve (p. 

ex: Albufeira, Faro, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel). Porém, na segunda metade 

do século XX, o culto a Nossa Senhora da Piedade já não era um culto devocional 

regional, mas, sim, nacional. As fronteiras regionais encontravam-se ultrapassadas, 

como nos provam o registo de promessas de fiéis oriundos do Alentejo (p. ex: Saboia
337

, 

Odemira
338

), da região centro (p. ex: Cacilhas – Almada
339

, Lisboa
340

, Estoril
341

), da 

                                                             
337

 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974, fl. 10 e 

fl. 47.  

338
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962, sem 

folha numerada.   

339
 Cf. ibidem.  

340
 Cf. ibidem, e, cf., igualmente, A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da 

Piedade, 1967-1974, fl. 9.   

341
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962, sem 

folha numerada.   
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região norte (p. ex: Porto
342

, Guimarães
343

) e até do estrangeiro (p. ex: França
344

, 

Casablanca – Marrocos
345

, Venezuela
346

). O culto alargava-se a outras latitudes. Disso 

são prova as localidades dos fiéis que deixaram registadas as suas promessas. A 

explicação para esta expansão do culto deverá ter em conta dois diferentes factores: por 

um lado, a melhoria dos meios e das vias de comunicação a nível nacional; e, por outro, 

a emigração louletana para outras localidades do país e até do estrangeiro.  

Outro facto de nota é a elevada percentagem de crianças e de jovens a registar as 

suas promessas, facto, esse, que deixa pressupor uma forte tendência familiar na 

transmissão, de geração para geração, da devoção a Nossa Senhora da Piedade.  

Refira-se, ainda, o registo de promessas escritas em três diferentes idiomas: 

português, francês
347

 e espanhol
348

.  

 

VIII.03 – Registo de sacerdotes que celebraram cerimónias eucarísticas na ermida, 

entre 1968 e 1989 

Desde tempos imemoriais que se celebraram missas na ermida de Nossa Senhora 

da Piedade. Em 1716, Frei Agostinho de Santa Maria, no seu Santuário Mariano, já 

dava conta que: «Pelo discurso do ano se lhe fazem outras muitas festas pelos devotos, 

que vem em romaria à Senhora, de diversas partes daquele Reino do Algarve, como 

ainda hoje se vê»
349

. Situação, esta, que terá continuado, como se pode comprovar 

através de um comentário publicado, em 1889, num periódico local, em que se fala 

sobre a exiguidade daquele templo religioso: «Podia portanto o Santuário da Virgem da 

                                                             
342

 Cf. ibidem.  

343
 Cf. ibidem.  

344
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967-1974, fl. 42 

vº.   

345
 Cf. ibidem, fl. 36, fl. 49.  

346
 Cf. A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958-1962, sem 

folha numerada.   

347
 Cf. «25/8/1958: – Marie-José Peris avent du maroc pour demander á N. D. de la piéte de 

toujours vester bonne clevé et une bonne petite fille», e, ainda, «25/8/1958: – Jean-Claude Peris vient du 

maroc prour demander à N. D. de la piéte le miracle de devenir un ban éléve et de réunnir a mon éxamen», 

in A.P.S.S., Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade (1958 - 1962), sem folha 

numerada.  

348
 Cf. «2/7/1969: Nuestra señora de la Piedad agradezco el viaje maravilhoso que realizamos y 

pidote salud y protección para los mios. Gracias. Amália Pinheiro», in A.P.S.S., Livro de Registo de 

Promessas à Nossa Senhora da Piedade (1967 – 1974), fl, 17.  

349
 Cf. Frei Agostinho de SANTA MARIA, Santuário Mariano, tomo VI, 1716, p. 412.  
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Piedade, que é uma pobre ermida com um só altar, onde todas as semanas há missas e 

aos sábados as de todos os sacerdotes da freguesia e às vezes das vizinhas, podia ser 

uma basílica esplêndida»
350

. De onde se comprova que, pelo menos durante o século 

XIX, a ermida era muito requerida para a celebração de missas.  

Ao nível das cerimónias religiosas celebradas na ermida de Nossa Senhora da 

Piedade só se terá em conta, nesta análise, a celebração de missas. São, assim, excluídas 

outras cerimónias religiosas, tais como: baptizados, primeiras comunhões, crismas, 

casamentos, celebração de bodas, entre outras cerimónias. 

Feita esta necessária observação, verifica-se que o Livro de Registo dos Párocos 

que Celebraram Cerimónias Religiosas na Ermida, entre 1968 e 1989, enumera um 

total de 1.112 celebrações. O que dá um média de aproximadamente 53 celebrações por 

ano.  

Estas 1.112 celebrações foram celebradas 821 vezes por padres oriundos das 

duas paróquias de Loulé (São Clemente e São Sebastião), sendo as restantes 291 

celebrações registadas por padres provenientes de outras paróquias. O que representa 

uma percentagem de 73,8% e de 26,2%, respectivamente.       

A celebração de missas na ermida de Nossa Senhora da Piedade obedecia, 

normalmente, a um dos seguintes motivos: devoção especial do celebrante por esta 

Imagem; meio de o celebrante auferir o honorário, devidamente tabelado, pela 

celebração da missa, que lhe serviria para arredondar o seu rendimento mensal; 

«intenção pessoal» por parte de um determinado paroquiano, normalmente oriundo de 

fora de Loulé, devoto de Nossa Senhora da Piedade; ou, finalmente, por forma a 

comemorar uma determinada solenidade festiva
351

.   

Em relação aos números anuais de missas celebradas na ermida, vejam-se o 

quadro n.º 1 e o gráfico n.º 3 abaixo indicados.  

  

                                                             
350

 Cf. «Festividade», in O Algarvio, n.º 6, de 5 de Maio de 1889, p. 2.  

351
 Estas informações foram prestadas pelo padre José António Nobre Duarte, pároco de São 

Sebastião, Loulé, entre 1967 e 2009.  
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Quadro n.º 1: 

Número anual de cerimónias religiosas celebradas na ermida, entre 1968 e 1989 

1968 196 1976 20 1984 3 

1969 189 1977 44 1985 3 

1970 180 1978 19 1986 1 

1971 164 1979 6 1987 3 

1972 134 1980 2 1988 4 

1973 71 1981 2 1989 4 

1974 32 1982 3   

1975 27 1983 5 Total 1.112 

 

Gráfico n.º 3: 

 

Fonte: A.P.S.S., Livro de Registo dos Párocos que Celebraram Cerimónias Religiosas 

na Ermida, 1968-1989.  

 

Entre 1968 e 1989 assiste-se a uma queda abrupta no número de celebrações 

eucarísticas na ermida. Se em 1968 se celebraram 196 missas, em 1989 esse número foi, 

apenas, de quatro. Todavia, a velocidade a que se registou essa queda foi desigual. Se 

para o período entre 1968 e 1972 a média anual de celebrações foi aproximadamente de 

173 missas, para o período compreendido entre 1973 e 1989 essa média anual decresceu 

para as 14,6 missas. Este facto encontra-se, uma vez mais, relacionado com a crescente 

tendência de secularização registada nas sociedades ocidentais europeias, sobretudo a 

partir do final dos anos Sessenta, início dos anos Setenta do século XX, assim como ao 

facto de durante esse período se estarem a efectuar as obras de construção de uma nova 

igreja no complexo do santuário.  
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Analisando, somente, as missas celebradas por padres oriundos de fora das duas 

paróquias da vila, verifica-se que, entre 1968 e 1989, se celebraram 291 missas. 

Celebradas por padres de cerca de vinte e duas diferentes localidades. Procedendo-se a 

uma análise geográfica da proveniência paroquial desses sacerdotes, conclui-se que eles 

tanto podiam exercer o seu sacerdócio em localidades algarvias, como em outras 

localidades do território nacional, e até do estrangeiro. Veja-se, de seguida, a sua 

distribuição geográfica no quadro n.º 2. 

 

Quadro n.º 2: 

Distribuição dos celebrantes de fora de Loulé por localidades e/ou paróquias 

São Brás de Alportel 71 Balturse (Zâmbia) 1 

Seminário de Faro 65 Bispado do Algarve 1 

Querença 37 Boliqueime 1 

Faro 30 Cachopo (Tavira) 1 

Santa Bárbara de Nexe 28 Figueira da Foz 1 

Indiscriminadas 22 Monchique 1 

Alte 13 Pêra 1 

Quarteira 6 Portalegre 1 

Estoi 3 Quelfes (Olhão) 1 

Lisboa 2 Salir 1 

Alandroal (Évora) 1 Vendas Novas 1 

Algoz 1   

Aveiro 1 Total 291 

 

Fonte: A.P.S.S., Livro de Registo dos Párocos que Celebraram Cerimónias Religiosas 

na Ermida, 1968-1989.  

 

A esmagadora maioria dos celebrantes pertencia à diocese do Algarve (São Brás 

de Alportel, Faro, Querença, Santa Bárbara de Nexe, Alte, Quarteira, Estoi, Algoz, 

Bispado, Boliqueime, Cachopo, Monchique, Pêra, Quelfes e Salir), a que se deve 

acrescentar as duas paróquias louletanas (São Clemente e São Sebastião). Todavia, o 

quadro revela, igualmente, a celebração de missas por padres provenientes de fora da 

diocese do Algarve, como, por exemplo, das dioceses de Évora (Alandroal e Vendas 

Novas), de Portalegre, de Lisboa, de Aveiro e de Coimbra (Figueira da Foz).  
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IX – A Festa: quando o espectáculo se alia à Fé, ou quando o profano anda de 

mãos dadas com o sagrado 

 

IX.01 – Procissão ou Festa?  

A face mais visível do culto a Nossa Senhora da Piedade são as suas duas Festas anuais. 

Realizadas por altura da Páscoa. Divididas em dois grandes momentos, essas festas são , 

popularmente, designadas por Festa Pequena e por Festa Grande. A Festa Pequena tem 

lugar na tarde do Domingo de Páscoa, com a condução, em procissão, da Imagem de 

Nossa Senhora da Piedade, da sua ermida, que dista a dois quilómetros de Loulé, até à 

igreja paroquial de São Francisco, sede da paróquia louletana de São Sebastião. A Festa 

Grande ocorre passados quatorze dias, isto é, no terceiro Domingo de Páscoa. Nesse 

«dia maior» para os louletanos, a Imagem de Nossa Senhora da Piedade é processionada 

por algumas artérias da cidade, para, depois, ser conduzida, em «marcha triunfal», à sua 

ermida. Mas, então, estaremos na presença de uma procissão ou de uma Festa?    

Milhares de pessoas, há horas, esperando que a procissão passe. Intermináveis 

horas de espera na ladeira e no cerro para assistir a uma escalada que demora, em média, 

pouco mais do que cinco minutos. Dezenas e dezenas de autocarros vindos em excursão 

das mais diversas partes do país. Famílias inteiras, dos netos até aos avós, deslocando-se 

até Loulé para ver a Festa e piquenicar. O cerro polvilhado de tachos, panelas e 

garrafões de vinho, enquanto espera, ansioso, o regresso da Mãe Soberana à sua ermida. 

Acordeões, concertinas, gaitas e harmónicas, festivamente tocadas enquanto se aguarda 

a subida da Virgem. Famílias inteiras a conviver no «capricho orográfico da colina»
352

. 

Milhares de lenços brancos acenados por fiéis enquanto a Virgem regressa a casa. O 

andor dançando ao som das marchas processionais tocadas no momento. Está-se na 

presença de uma procissão? Não, isto não é uma procissão; isto é, acima de tudo, uma 

Festa. A Festa da Mãe Soberana: Mãe, rainha, padroeira e protectora dos louletanos.  

A Festa da Mãe Soberana é um caso muito particular de religiosidade popular 
353

. 

Em Loulé é raro ouvir-se alguém dizer: «Vou à procissão da Mãe Soberana». O mais 

                                                             
352

 Cf. António Augusto SANTOS, «Nossa Senhora da Piedade, ‘Mãe Soberana’ dos louletanos, 

é uma ‘água forte’, singular, emotiva, gritante de Fé», in A Voz de Loulé, n.º 36, de 16 de Maio de 1954, p. 

6.   

353
 Sobre a temática da religiosidade popular, veja-se o seguinte artigo: LIMA, José da Silva, 

«Religiosidade Popular», in Dicionário de História Religiosa, 4.º volume, P-V e Apêndices, direcção de 
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comum é as pessoas dizerem: «Vou à Festa da Mãe Soberana». Porque a procissão 

louletana é mais do que uma procissão; é, acima de todo o resto, uma Festa. Tem um 

pouco daquele «salero» que os sevilhanos dedicam às suas «Virgens», facto que a torna 

tão única, singular e atractiva. Porque a Mãe Soberana quer-se «passeada» com 

sentimento, mas, ao mesmo tempo, com arte. E é, justamente, essa arte de saber 

«passeá-La» um dos factores que a diferencia das restantes procissões que se celebram 

no nosso país. Estando muito mais próxima das festas religiosas que se praticam na 

Andaluzia, do que das festas religiosas que se realizam no restante território português. 

 

IX.02 – As duas Festas: a «religião institucional» versus a «religião popular» 

Para Romero Magalhães existem, mesmo, «duas Festas», «sem confusão de 

momentos». «A ‘oficial’, católica, organizada, domesticada». Em que a «Senhora 

passeia processionalmente pela vila, sob a vigilância do clero. A outra, a ‘popular’ vai 

do largo de S. Francisco até à capelinha». Para o historiador é esta última, na sua 

«exuberância», a «verdadeira festa de todos». «Com expressões que naturalmente 

chocam os bem arrumadinhos no ritualismo oficial. Mas essa parte não lhes pertence, ou 

requer a sua presença inútil»
354

. Essa parte pertence, unicamente, ao povo. Ao povo 

devoto. Ao povo louletano. Ao povo Mãe Soberaneiro. Trata-se de uma questão de 

compatibilidades, entre uma religião dita de «institucional» e uma religião dita de 

«popular». Que, na Festa da Mãe Soberana, aprenderam, desde há muito, a conviver 

juntas.  

Mas, então, o que difere a dita «religião popular» da «religião institucional»? 

Para o antropólogo Luís Marques «a religião popular e a religião institucional, embora 

mantenham acções convergentes, têm modos distintos de vivenciar o religioso: uma 

assenta em multímodas formas afectivas, autónomas, espontâneas e sem ideologia; a 

outra, hegemónica, apoia-se nas obrigatórias práticas sacramentais, nos catecismos e na 

dogmática dos concílios, em conventuais paredes seculares – e, em certos períodos 

históricos, também num fundamentalismo religioso»
355

. Para, logo de seguida, 

                                                                                                                                                                                   
Carlos Moreira Azevedo e coord. de Ana Maria Jorge et alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 107-

120.   
354

 Cf. Joaquim Romero MAGALHÃES, art. cit.  

355
 Cf. Luís MARQUES, Arrábida e a sua Religiosidade Popular, Lisboa, Assírio e Alvim, 2009, 

p. 16. 
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complementar: «É esta lógica que leva a que a religião institucional considere que as 

práticas religiosas populares são excessivas ou desviantes e que, por isso, devem ser 

reorientadas por intermédio da acção pastoral […]»
356

.  

Neste caso, o culto louletano a Nossa Senhora da Piedade deve ser olhado como 

sendo mais do que a soma de todas as devoções individuais dos seus fiéis. Ele deverá 

ser visto com uma recordação coletiva, como um culto da comunidade, como a 

consciência de um grupo, como uma esperança comum. Uma espécie de «autobiografia 

de todo um Povo»
357

. Ou como cantou, em 1925, o poeta António Aleixo: «Porque a 

alma desse povo / Vai dentro daquele andor»
358

. «A religião popular é feita não somente 

de imaginação e de esperança, mas também de recordação e de nostalgia»
359

.  

A Imagem Mariana louletana enquadra-se numa característica muita específica 

da religiosidade popular, isto é, a «humanização do divino», com o objectivo de «o 

sentir mais próximo e para ele melhor captar a potência da graça»
360

. «Este conjunto 

religioso popular, mais imanente, coloca em evidência o valor do corpo, o valor da 

sensibilidade, o valor da materialidade, como lugares de comunicação. Daí que esta 

religiosidade apareça, para muitos, como uma forma mais humanizada e corporeizada 

da religião»
361

.  

Em 2002, a escritora Lídia Jorge escrevia: «Aqui a Virgem chama-se mais do 

que Senhora da Piedade. A dona da melancolia dolorida chama-se Mãe Soberana. 

Soberaníssima, o sexto olhar sabe que no seu colo de seda, ao mesmo tempo, cada 

Primavera, o filho morre e ressuscita». Para, mais à frente, confidenciar não conhecer 

«outra festa em que os dois actos estejam tão unidos, o amor profano seja ao mesmo 

tempo tão sagrado, e por isso, tão intenso e tão brilhante». Para a escritora Lídia Jorge, 

«ser de Loulé é pertencer à tarde em que pela primeira vez uma pessoa se lembra do 

estoiro dos foguetes, das velas acesas, dos lenços, das flores, da música imperiosa, os 

guerreiros possantes que levam a Virgem sobre os ombros, subindo a ladeira, na 

direcção do céu». Indo mesmo mais longe, ao heterodoxamente proclamar: «Mãe 
                                                             
356

 Cf. ibidem. 

357
 Cf. José da Silva LIMA, art. cit., p. 109.  

358
 Sobre esta composição literária veja-se o sub-capítulo número XI.01 e o anexo documental 

número 7.  

359
 Cf. José da Silva LIMA, art. cit., p. 109.  

360
 Cf. ibidem.  

361
 Cf. ibidem.  



104 
 

Soberana, mesmo que não exista Deus, existes tu»
362

. É verdade. É isto que pensam, de 

maneira heterodoxa, muitos louletanos, principalmente aqueles que não são católicos.  

Existe até em Loulé um aforismo popular que sentencia: «Não sou católico, mas a Mãe 

Soberana é outra coisa»
363

. Aforismo, esse, bem conhecido por todos, e por muitos 

praticado.  

 

IX.03 – O clero face aos Homens do Andor
364

  

A esmagadora maioria dos louletanos reconhece ao clero a total autoridade 

dentro da igreja (recitação do terço, celebração das novenas, do tríduo de preparação 

para a Festa, da missa solene e da missa campal junto ao monumento em homenagem 

ao Eng. Duarte Pacheco). Todavia, logo que o andor transpõe a porta da igreja paroquial 

a autoridade da Festa passa para os Homens do Andor. Passam a ser eles uma espécie de 

«oficiantes da Festa». São eles que marcam o passo do cortejo, estipulam o ritmo do 

andamento e decidem as paragens para descanso. Uma vez dentro da igreja, o padre é 

superior; fora dela, nas ruas, está sujeito às regras dos Homens do Andor.  

 

IX.04 – A influência da «Marcha-Hino» 

A «Marcha-Hino» da Nossa Senhora da Piedade, também conhecida por 

«Marcha Triunfal», é o ordinário que é executado pelos filarmónicos na condução da 

Imagem da Virgem à sua ermida. Composta por Manuel Martins Campina
365

, nos finais 
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 Cf. Lídia JORGE, «Sexto Olhar», in Loulé, 5 Olhares, direcção de Miguel Madeira, Loulé, 

edição da Câmara Municipal de Loulé, 2002, p. 10.  

363
 Cf. Jacinto DUARTE, «Não sou católico, mas [a] Mãe Soberana é outra coisa», in A Avezinha, 

de 17 de Maio de 2001, p. 4. 

364
 Sobre os Homens do Andor leia-se o capítulo número X desta tese.  

365
 Manuel Martins Campina nasceu em Loulé a 29 de Março de 1835. Depois de completados os 

estudos, na sua vila natal, emprega-se nas finanças. Amante da música e dotado de um bom ouvido, 

decide aprender e aperfeiçoar-se nessa arte. Nesse sentido, em 1856, inicia as suas lições de «ponto e 

contra ponto» ministradas pelo prior da Guia (Albufeira), que tinha sido «ao tempo um músico de fama e 

de saber». Em 1866, com 31 anos de idade, ocupa a regência da Sociedade Filarmónica União Marçal 

Pacheco, mais tarde, designada de «Música Velha». Cargo, esse, que ocuparia nas três décadas 

subsequentes, deixando a sua regência em 1896. Nesses trinta anos compôs inúmeras peças musicais de 

inegável valor artístico, sendo a mais  conhecida a «Marcha-Hino de Nossa Senhora da Piedade».  

Registe-se, somente, a título de curiosidade que Manuel Martins Campina viria a ser tio da 

famosa pianista louletana, Maria de Sousa Pereira Campina (1914- 1984) (cf. O Algarvio, nº. 210, de 9 de 

Abril de 1893; FREITAS, Pedro de, História da Música Popular em Portugal, Versão tradicional da 

Música Popular em Loulé, Lisboa, Tipografia da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 1946, p. 77; 

FREITAS, Pedro de, Quadros de Loulé Antigo – A Alma de Loulé em Livro, 2.ª edição corrigida e 
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da década de Sessenta, início da década de Setenta, do século XIX, trata-se de «um hino 

de melodia agradável que tanto tem de fácil e simples como de sugestionável e adaptado 

ao fim»
366

. Para os ouvidos mais distraídos, e menos conhecedores das lides musicais, a 

marcha pode-se assemelhar a um «pasodoble»
367

, contendo o seu «tempo allegro 

moderato». Trata-se de uma composição musical viva, alegre, tocada em crescendo e 

que até dá para «dançar». Situação a que os Homens do Andor nunca se fazem rogados. 

Está-se, assim, na presença de um marcha processional muito diferente das outras 

marchas tocadas em procissões, caracterizadas pela sua gravidade.  

Para os louletanos, trata-se de uma composição musical contagiante, delirante e 

electrizante, dotada do compasso e da energia necessária para ajudar os Homens do 

Andor a subir a ladeira do monte da Piedade
368

. E que tem o condão de oficializar, na 

crendice popular louletana, o período anual dedicado às Festas em honra da Mãe 

Soberana.   

 

IX.05 – A subida da ladeira: quando o espectáculo se alia à Fé   

Podem a Fé e o espectáculo estar reunidos numa única tarde, repetida, ano após 

ano, sempre com o mesmo fervor e intensidade? Podem a Fé e o espectáculo estar 

reunidos na subida de uma empedrada ladeira? Podem a Fé e o espectáculo estar 

concentrados em pouco mais de 310 metros de comprimento? Podem a Fé e o 

espectáculo ser protagonizados por oito actores principais (os Homens do Andor), 

secundados por milhares de actores secundários (o Povo)?  

                                                                                                                                                                                   
aumentada, Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 1980, p. 172; MARREIROS, Glória Maria, 

Quem Foi Quem? - Duzentos Algarvios do Século XX, 1.ª edição, Lisboa, edições Colibri, 2000, pp. 121-

123.        

366
 Cf. Pedro de FREITAS, Quadros de Loulé Antigo – A alma de Loulé em Livro, 2.ª edição 

corrigida e aumentada, Lisboa, Câmara Municipal de Loulé, 1980 [1.ª edição de 1964], p. 172.  

367
 Estilo musical e dançante, surgido em ‘Espanha’ no século XVI. Trata-se de um marcha de 

compasso 2/4 ou 6/8, caracterizada pelo tempo allegro moderato. Este tipo de marcha é normalmente 

utilizado na tauromaquia e em desfiles de índole militar.  

368
 A memória oral louletana regista, até hoje, que por essa altura foram criadas mais duas outras 

diferentes marchas processionais para o acompanhamento da Virgem. Todavia, quando foram 

experimentadas na subida da ladeira, chegou-se à conclusão que as mesmas não eram dotadas da 

necessária energia, força, vivacidade e compasso que a difícil missão exige, o que só vem reforçar a 

genialidade artística do mestre Manuel Martins Campina. 



106 
 

Em tempos não muito distantes, e sensivelmente até ao início da década de 

1970
369

, era costume a paróquia de São Sebastião cobrar bilhetes para que os fiéis 

pudessem assistir ao espectáculo da subida da ladeira. No passado, tal como no presente, 

milhares de forasteiros se deslocavam até Loulé para assistirem ao regresso da Mãe 

Soberana à sua ermida, e a paróquia não desperdiçava essa importante fonte de receita 

que servia para ajudar a minorar os custos da Festa. Os lugares vendáveis eram os 

respeitantes ao arruamento superior à ladeira, isto é, o arruamento paralelo àquele que é 

percorrido pelo andor. Os lugares eram denominados de «2º Ladeira», sendo vendidos 

ao preço de 3$00. A sua venda era efectuada por elementos do agrupamento de 

escuteiros n.º 290, sedeado em Loulé; agrupamento, esse, que tem como patrono a 

Nossa Senhora da Piedade. Revertendo a receita total para a comissão organizadora da 

Festa. Porém, com a vinda do padre José António Nobre Duarte para a paróquia de São 

Sebastião, em 1967, essa situação viria a alterar-se. O acesso à ladeira deixa de ser 

cobrado. Passando a sua entrada a estar ao alcance de qualquer pessoa. Democratiza-se 

o acesso ao cerro; passando, este, a estar cada vez mais composto de fiéis. A 

visualização da última parte da Festa populariza-se.  

Por outro lado, em 2003, no âmbito das comemorações dos 450 anos da 

edificação da ermida de Nossa Senhora da Piedade, a Câmara Municipal de Loulé 

resolveu instalar duas bancadas amovíveis junto ao Convento de Santo António para 

que os populares pudessem observar da melhor maneira a subida da íngreme ladeira. 

Desde esse ano que são instaladas, consecutivamente, duas bancadas amovíveis no 

mesmo lugar, com  capacidade para cerca de 3.500 lugares sentados. 

 

IX.06 – No passado, como no presente: o «louco entusiasmo» ou a «exuberância 

pagã da Festa» 

Em 1893, num periódico local, podia-se ler que «o cortejo foi mais do que uma 

procissão: foi um triunfo santo, espontaneamente brotado de milhares de corações 

frementes de júbilo, unidos no mais sincero amplexo para o dulcíssimo propósito de 
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 Informação prestada pelo padre José António Nobre Duarte, pároco responsável pela paróquia 

de São Sebastião, em Loulé, entre 1967 e 2009.  
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elevarem ao céu, num só cântico, todo o seu incomensurável entusiasmo, toda a sua 

infinda adoração pela visita a um dos templos da vila, da sua imagem mais querida»
370

. 

 Em 1901 um jornalista destacado para acompanhar a procissão dava conta que 

«o espectáculo que tal procissão nos oferecia era extraordinariamente belo»
371

. Passados 

onze anos, em 1912, era a vez d’O Algarve fazer referência ao «sentimento religioso 

desta vila tão extraordinariamente atestado no louco entusiasmo com que celebra a festa 

e na devoção que conserva à sua Mãe Soberana»
372

.  

Mais pormenorizada foi a descrição do portuense Geraldino Brites
373

  na sua 

obra Febres Infecciosas: Notas Sobre o Concelho de Loulé, publicada em 1914. Brites, 

que tinha exercido o cargo de médico municipal em Loulé, entre 1908 e 1910, anotou o 

seguinte: «O maior fervor religioso desenvolve-se para a Senhora da Piedade, imagem 

dita muito milagrosa, que se venera muito próxima da vila. O seu culto tem muito de 

pagão». Não escondendo a sua admiração com a verdadeira «exuberância pagã da 

Festa», Brites escreveu que «o espetáculo que oferece a população de Loulé, no dia da 

procissão desta imagem, gritando, bracejando, impelindo o andor pela ingreme ladeira 

que dá acesso à capelinha, caprichando em não parar a meio do caminho é 

verdadeiramente pagão. Os milagres contam-se e aumentam de ano para ano, 

divulgados pelas pessoas mais ilustradas da vila»
374

. Assim como no presente, no 

passado a devoção louletana era já comum a todas as classes sociais.   

Em 1915, na reportagem que a Folha do Domingo publicou sobre a Festa 

Grande desse ano, discutia-se a já crónica desorganização do cortejo. Essa 

desorganização não era um novidade. Vinha de longe. E ainda hoje perdura. O 

articulista emitia a sua opinião: «Não posso dizer que, organizada a procissão, seguiu 
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 Cf. «Loulé», in O Louletano, n.º 14, de 9 de Abril de 1893, p. 1, colunas 3 e 4. 

371
 Cf. reportagem sobre a Festa Pequena de 1901, publicada n’O Pregoeiro, de 11 de Abril de 

1901.  
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 Cf. «Por Loulé», in O Algarve, n.º 9, de 19 de Maio de 1912, p. 3. 

373
 Geraldino Brites nasceu no Porto, a 25 de Julho de 1882. Concluído o curso de medicina no 

Porto, em Novembro de 1908 foi destacada para Loulé para exercer o cargo de médico municipal. Cargo 

que exerceria até 25 de Fevereiro de 1910. Foi depois naturalista do Museu Zoológico e assistente 

provisório da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Em 1922 seria convidado a reger duas 

cadeiras (Histologia e Embriologia) na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Faleceria, 

em Lisboa, a 23 de Agosto de 1941, in PALMA, Jorge Filipe Maria da, Dicionário Toponímico – Cidade 

de Loulé, Loulé, edição da Câmara Municipal de Loulé, 2009, p. 80.  

374
 Cf. Geraldino BRITES, Febres Infecciosas: Notas Sobre o Concelho de Loulé, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 1914, p. 197. 
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pelas principais ruas da vila, porque se a segunda parte é verdadeira a primeira não o é 

porquanto esta procissão não se consegue pôr em ordem como as outras». 

«Parecerá isto estranho e provocará reparos a quem desconhece o motivo; julgar-

se-á falta de fé e respeito, mas não; é precisamente o contrário que dá origem à enorme 

confusão». Mais à frente explicava o motivo pelo qual se tornava impossível organizar a 

procissão: «A extraordinária devoção à Virgem da Piedade faz com que todos queiram 

caminhar junto do andor, e verdade, verdade, seja justo que, por causa da compostura de 

alas, se afastem os fiéis da sua querida Mãe?»
375

. De seguida, relatava o que tinha 

assistido: «Percorrida a vila volta-se ao largo de São Francisco. O pálio e o Santo Lenho 

recolhem à igreja paroquial e, depois de alguns momentos de descanso, rompe a 

filarmónica com o ordinário da Senhora da Piedade, levantam-se vivas à Mãe Soberana, 

à Mãe dos pobres, à Nossa Mãe e assim se galga em poucos minutos e no meio de um 

entusiasmo indescritível a distância que vai da vila à ermida de Nossa Senhora»
376

. 

«As saudações à Virgem repetem-se constantemente e são correspondidas com 

verdadeiro delírio»
377

.  

Passados dois anos, a Folha do Domingo informava: «A última parte do 

caminho, que leva para a ermida os devotos da Mãe Soberana é uma ladeira íngreme. 

Pois bem, essa ladeira é galgada no dia da festa em poucos minutos no meio de uma 

alegria doida, de um entusiasmo delirante. O amor e a devoção dos louletanos a Nossa 

Senhora da Piedade não podem encerrar-se em ocasião tão solene dentro dos peitos; 

precisam de exteriorizar-se, de expandir-se e eis a razão, porque os vivas à Mãe 

Soberana se ouvem de todos os lados e saem espontaneamente dos lábios daqueles, que 

acompanham a venerada imagem à sua ermida»
378

.  

Em 1933, um articulista d’O Algarve relatava a Festa Grande desse ano da 

seguinte forma: «E a procissão dá a volta à vila e chega à igreja. Recolhe o sacerdote e o 

pálio». 

«Começa então a parte típica da festividade. Os portadores do andor voltam a 

pegar-lhe, os condutores das cruzes e das velas formam de novo, os músicos atacam um 
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 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, número XLI, de 25 de Abril de 1915, p. 3.  

376
 A distância que separa a igreja de São Francisco da ermida de Nossa Senhora da Piedade é de 

pouco mais de 2 km.  

377
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, número XLI, de 25 de Abril de 1915, p. 3.  

378
 Cf. «Uma festa encantadora», in Folha do Domingo, n.º 146, de 29 de Abril de 1917, p. 1.   
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‘ordinário’ por sinal bem executado, e, seguidos de milhares de fiéis, tudo marcha ao 

som dessa música, a correr num delírio, repetindo sem cessar vivas fervorosos à Mãe 

Santíssima e à Mãe Soberana. […] a multidão irrompe por ela [ladeira], juntos uns aos 

outros, loucos de entusiasmo, aos vivas à Senhora, agitando chapéus…». Para, mais à 

frente, formular um conselho: «Aqui tendes, leitores, uma festa bem portuguesa e única 

no nosso país. Simples e ao mesmo tempo grande no seu significado e na sinceridade da 

sua efectivação e do seu desígnio». 

«Os turistas, que se esfalfam a ir procurar no estrangeiro cenas que os 

impressionem e lhes forneçam quaisquer nota de cor e de ineditismo, têm aqui, na 

ridente província do Algarve, uma faceta digna de atenção»
379

.   

No mesmo periódico, agora em 1949, podia-se ler a seguinte impressão: 

«Aquela escalada final, em que a imagem da Virgem é levada com uma impetuosidade 

própria de corações arrebatados por um amor forte e irresistível tem algo de apoteótico e 

de sublime que jamais se apagará da memória daquele que uma vez a contemplou»
380

.  

Em 1954, um leitor d’A Voz de Loulé, verdadeiramente impressionado com o 

espectáculo que presenciara pela primeira vez, em carta enviada para o jornal, dava 

conta do seguinte: «A grita é cada vez mais uníssona. Já não só oito homens que estão 

em causa. São dois mil, quatro mil, seis mil – todas as almas quantas arrastadas por essa 

atracção singular formam uma torrente humana, que indiferente às leis da gravidade 

corre do oceano para a nascente, galgando o capricho orográfico da colina»
381

.  

Na reportagem que Pedro de Freitas escreveu para a imprensa sobre a Festa 

Grande de 1971, pode-se ler a seguinte passagem: «Uma massa compacta de gente toma 

de lés-a-lés a toda a largura e comprimento o caminho que vai desde o Convento de 

Santo António até à pequena Ermida ao cimo do cerro. Ela anda, comprime-se, 

electriza-se ao vivório da corrida que desliza ao sabor da oscilação do pesado andor. E 

há emoção e há lágrimas!» 
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 Cf. J. F. S., «Em Loulé, As típicas festas à Senhora da Piedade», in O Algarve, n.º 1.309, de 7 

de Maio de 1933, p. 1.  
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 Cf. «As solenidades de Nossa Senhora da Piedade em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 

1.774, de 8 de Maio de 1949, p. 4.  

381
 Cf. António Augusto SANTOS, «Nossa Senhora da Piedade, ‘Mãe Soberana’ dos louletanos, 

é uma ‘água forte’, singular, emotiva, gritante de Fé», in A Voz de Loulé, n.º 36, de 16 de Maio de 1954, p. 

6.   
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«Oito impávidos ‘Homens do Andor’, oito atletas e homens de nomeada e força 

lá vão suportando ‘os calores’ de uma Fé desmedida e de um esforço sem limites. E a 

Nossa Senhora da Piedade passa veloz e em vivória corrida. O povo grita, agita lenços, 

e a subida faz-se ao som de vivas, braços no ar, agitação, fervor, árvores repletas de 

gente moça, e, ao som da música tocando estridentemente o secular ‘Hino da Mãe 

Soberana’, o cerro, com zonas coloridas de verdura à mistura com as variegadas cores 

do povo que o ‘assaltou’, mais refunde as vibrações de entusiasmo que galvaniza todas 

as correntes da Fé Católica»
382

.  

Em 1973, o messinense Dr. Maurício Serafim Monteiro
383

, antigo presidente da 

Câmara Municipal de Loulé, em 1956, num artigo em que discorria sobre o «bairrismo 

louletano» refere-se à Festa de Nossa Senhora da Piedade como sendo «uma 

empolgante e espontânea manifestação de devoção cristã do bairrismo louletano, 

transmitida de geração em geração como um dever familiar». Para, de seguida, mostrar-

se «chocado», porém «aliciado», com o espectáculo levado a cabo pelos louletanos e 

repetido, ano após ano, sempre com o mesmo fervor e intensidade: «O certo é que esta 

manifestação à Mãe-Soberana, pelo calor humano, o fervor místico – com certos 

ressaibos pagãos – que dela emana, choca-nos e alicia até os indiferentes em matéria 

religiosa. Confesso: que me chocou e me aliciou»
384

.   

Maurício Monteiro tem razão. Quem vê, pela primeira vez, o espectáculo da 

condução em triunfo da Imagem de Nossa Senhora da Piedade à sua ermida, no alto do 

seu monte, pode ficar chocado, mas, ao mesmo tempo, também aliciado. A correria, os 

gritos, os «Vivas!», os braços no ar, os constantes empurrões, o passo apressado dos 

Homens do Andor são «expressões que naturalmente chocam os bem arrumadinhos no 

ritualismo oficial», como bem escreveu Romero Magalhães. Aqui quem manda é o 
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 Reportagem publicada, inicialmente, no periódico A Voz de Loulé, e mais tarde compilada na 

seguinte obra: FREITAS, Pedro de, Quadros de Loulé Antigo – A Alma de Loulé em Livro, op. cit., pp. 

181-182.  

383
 Maurício Serafim Monteiro nasceu em São Bartolomeu de Messines, a 4 de Outubro de 1888. 

Formado em Direito, na Faculdade Clássica de Lisboa, fez-se notário em Silves. Passado puco tempo, 

transferiu-se para Loulé, vila onde permaneceria durante mais de trinta anos. Em Loulé ocuparia vários 

cargos de prestígio público, entre eles, presidente da Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva, 

conservador do Registo Civil, presidente da Junta de Turismo de Quarteira e presidente da Câmara 

Municipal de Loulé, em 1956. Participou, ainda, na criação do Conservatório Regional de Música do 

Algarve, da Universidade do Algarve e do Jardim–Escola João de Deus, em S. B. de Messines. Fundou e 

dirigiu diversos periódicos regionais, destacando-se, de entre eles, a Voz do Sul e a Alma Algarvia. 

Faleceria, em Faro, a 14 de Maio de 1986, in PALMA, Jorge Filipe Maria da, op. cit., pp. 240-241.      

384
 Cf. Maurício MONTEIRO, «O Bairrismo Louletano», in A Voz de Loulé, n.º 510, de 20 de 

Março de 1973, p. 6.  
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povo. E os oficiantes da Festa são os Homens do Andor. O clero, neste particular, não é 

necessário. A sua presença é, neste momento, inútil. Porém, não sendo a sua 

comparência necessária, a participação do clero tem o condão de fazer engradecer este 

culto popular. 

Mas qual o motivo para tão louco fervor, entusiasmo e exacerbamento, «com 

certos ressaibos pagãos» à mistura, na condução da Imagem de Nossa Senhora da 

Piedade à sua ermida? Ora, este «louco entusiasmo» com que os louletanos «celebram a 

Festa» serve para empolgamento e galvanização dos Homens do Andor, assim como 

dos músicos, na subida da íngreme ladeira. Sem a existência de todo este calor humano 

a sua «missão» era bem mais complicada. Esse «louco entusiasmo», já descrito em 1912, 

provoca um espectáculo à parte. Confere um «clímax» muito próprio. Constituindo uma 

verdadeira especificidade local, não encontrada em mais nenhuma localidade do país.  

Por outro lado, sendo a maior Festa do concelho, e, provavelmente, aquela que 

nele se celebra há mais anos, a existência deste natural exacerbamento bairrista, deve 

ser interpretado tendo em conta o «psicologia social do louletano»
385

. Ou não fossem os 

«filhos de Loulé» considerados, por unanimidade, como um dos povos mais bairristas 

de todo o Algarve
386

. E a Mãe Soberana o seu maior denominador comum.   

 

IX.07 – O clero face à Festa 

Ao longo dos séculos, o clero louletano sempre oficializou e apadrinhou esta 

Festa. Mesmo que não estivesse inteiramente de acordo com o desenrolar ou com a 

condução da mesma, sempre teve um papel colaborante e de não interferência com as 

tradições locais. Houve, até, alguns párocos que serviram nas paróquias louletanas que 

ficaram «aficionados» para sempre da Festa, deslocando-se, ano após ano, para nela 

participarem. Por outro lado, sabe-se da existência de pregadores que foram convidados 

para «abrilhantarem a Palavra» na Festa, e que, desconhecendo este particularíssimo 

culto, ficaram verdadeiramente impressionados com a vitalidade e a força desta devoção 

Mariana. E desse facto deram testemunho oral.  

                                                             
385

 Sobre este assunto, veja-se, por exemplo: MAGALHÃES, Joaquim, «Os de Loulé São 

Assim», in Gazeta dos Caminhos de Ferro, n.º 1.240, de 16 de Agosto de 1939; MONTEIRO, Maurício, 

«O Bairrismo Louletano», in A Voz de Loulé, n.º 510, de 20 de Março de 1973, p. 6; e, ainda, FREITAS, 

Pedro de, op. cit., pp. 73-78.  

386
 Cf. FREITAS, Pedro de, op. cit., pp. 73-78.  
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Porém, sendo o clero composto por um conjunto heterogéneo de homens, de 

diversas sensibilidades e com diferentes formações, é natural que exista uma parte do 

clero que não oficialize, patrocine ou apadrinhe esta secular tradição. Esse conjunto do 

clero olha para a Festa da Mãe Soberana como sendo uma «Festa desviante», isto é, 

uma Festa caracterizada pelo seu desvio à ortodoxia oficial, que, segundo eles, deverá 

ser corrigido pela hierarquia clerical (o bispo do Algarve). O desvio ocorre, justificam, 

porque a mediadora (a Nossa Senhora da Piedade) é absolutizada em detrimento da 

omnipotência divina (o seu filho Jesus Cristo), agravando-se ainda mais esse desvio 

porque o mesmo é conjugado com um excesso de paganismo nos ritos externos de 

oração
387

.  

Neste particular, os padres José da Cunha Duarte e Dr. Afonso da Cunha Duarte 

já deram público testemunho da sua reprovação à forma como se celebra esta Festa. 

Vejamos, primeiro, o que escreveu, em 1997, o padre José da Cunha Duarte, pároco de 

São Brás de Alportel e de Santa Catarina da Fonte do Bispo (concelho de Tavira): 

«A procissão da Mãe Soberana, em Loulé, também continua com a tradição dos 

‘vivas’, no final do século XX. Invoca-se Maria e até os homens do andor: ‘Vivà Mãe 

Sobraaana’, grita um homem garbosamente e marchando pedantemente atrás do andor. 

O povo circunvizinho responde: ‘Viiiva!’ E logo a seguir: ‘Vivòz homez d’andooori’, 

ao que o povo responde: ‘Viiiva’! É assim em Loulé. E não há quem lhe ponha termo. 

Mistura-se alegremente o religioso com o profano. Tudo parece uma folia carnavalesca, 

sobretudo aquela subida para a ermida que é imprópria para quem se prepara para 

comemorar o terceiro milénio. José Dias Sancho, em 1920, no Correio do Sul, descreve 

a corrida pedestre, na subida da montanha, com prosa primaveril que faz arregalar os 

olhos. Gritos, vivas, ‘bocas’, de tudo um pouco se escuta. É o povo inculto que 

transborda de alegria, sem saber quem é a ‘santa’ que vai de charola. Contudo, o povo 

reúne-se, saboreia o folclore e vira as costas à manifestação de fé»
388

. 

Veja-se, agora, um comentário da autoria do padre Dr. Afonso da Cunha Duarte, 

vigário paroquial das paróquias de São Brás de Alportel e de Santa Catarina da Fonte do 

Bispo, escrito sob o pseudónimo de «D.ra Maria do Ó Aranha», num artigo de opinião 

                                                             
387

 Cf. LIMA, José da Silva, art. cit., p. 114.  

388
 Cf. J. Cunha DUARTE, Algarve, tradições musicais, III volume, coordenação de Rui 

JERÓNIMO e de J. Cunha DUARTE, Faro, edição do Grupo Musical de Santa Maria e da Casa da 

Cultura António Bentes, 1997, p. 43.  
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publicado na revista Vila Adentro, órgão oficial da paróquia de São Brás de Alportel, 

em Maio de 2000:  

«Se a procissão da Mãe Soberana enveredou por um ‘carácter profano’, para quê 

realizá-la? Quem manda nesta procissão? E qual o sentido da ‘marcha triunfal para a 

ermida’?» 

«Pobre Mãe Soberana. Quem lá vai sem ‘bairrismo ancestral’ e escuta os vivas e 

vê a ‘correria’ para a ermida e a entrada na vila adentro dos homens do andor, pensa 

logo nos pavões. Esta parada folclórica ou se restaura ou então acabe-se com ela. Não é 

uma procissão. A história mostra-nos que muitas procissões foram suprimidas porque se 

tornaram paradas folclóricas». 

«Não me admira nada que qualquer dia o Bispo do Algarve ponha termo a este 

carnaval debaixo de uma capa religiosa. A procissão não pode ficar na mão de pessoas 

sem formação religiosa. Sem sensibilidade litúrgica. Terá de voltar à Igreja onde 

nasceu»
389

. Concorde-se ou não com estes comentários, pelo menos ninguém poderá 

tirar o mérito, e a coragem, de os mesmos dizerem em voz clara o que alguns (muitos?) 

calam.   

 

IX.08 – A Igreja Católica face às especificidades das tradições locais  

As ancestrais festas e romarias populares, praticadas um pouco de Norte a Sul do 

país, são, antes de tudo, festas comunitárias. Festas do povo. Festas da comunidade. 

Festas, muitas vezes, profundamente bairristas. Existe, em muitos casos, um conflito de 

interesses entre a hierarquia clerical da Igreja e a comunidade. O antropólogo social 

Pina Cabral resumiu esse conflito de interesses da seguinte maneira: «Toda a forma de 

culto que, teológica ou geograficamente, sublinha a independência ou a especificidade 

da comunidade local é perniciosa para a Igreja, porque, se esta pretende manter-se 

Católica (isto é, universal) e Una, as formas de culto têm que ser estritamente impostas 

pela hierarquia e devem manter-se universais e não localmente específicas»
390

. Mais à 

frente, Pina Cabral especifica o que leva a Igreja a tentar controlar os vários aspectos da 

                                                             
389

 Cf. António da Cunha DUARTE, «Mãe Soberana», in Vila Adentro, órgão oficial da paróquia 

de São Brás de Alportel, ano 2, n.º 18, de Maio de 2000, p. 3.   

390
 Cf. João de Pina CABRAL, Filhos de Adão, Filhas de Eva. A visão do mundo camponesa do 

Alto Minho, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, p. 224.  
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religiosidade popular. «Por outro lado, a enérgica oposição da Igreja a estes cultos não 

se deve meramente ao facto de que ela baseia a ‘sua’ religião no conceito de salvação 

pessoal; deve-se, sobretudo, ao facto de que a hierarquia religiosa se sente directamente 

posta em perigo pela manifestação de cultos de cariz local. Como fenómeno universal, a 

Igreja exige o controlo do culto a todos os níveis. A tendência do povo a ‘fazer’ santos e 

a dedicar-lhe um culto especialmente local, está em directa oposição ao poder e à 

hegemonia da Igreja»
391

. 

«O magistério da Igreja Católica não só aceita estas facetas mas também 

pretende expurgar a religiosidade de certos erros velhos, restituindo-lhe um verdadeiro 

conteúdo. Na definição integram-se várias dimensões: a psicológica, que pode levar a 

desvios que ainda hoje estão notoriamente presentes, debilitando a religião; a histórica, 

que coloca um povo em sintonia com as suas tradições ancestrais; a social, que 

congrega um povo por ligâmenes políticos e nacionais; a pessoal, que dá ao povo a 

diversidade de práticas, com idêntico significado»
392

. 
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 Cf. João de Pina CABRAL, op. cit., pp. 231-232. 

392
 Cf. LIMA, José da Silva, art. cit., p. 108.  
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X – A tradição dos Homens do Andor
393

 

 

X.01 – Apresentação  

Existirá alguma localidade (aldeia, vila ou cidade) em Portugal em que, antes de se dar 

início às suas Festas locais, os Homens do Andor sejam abençoados e benzidos, em 

cerimônia pública, por um pároco? Em que durante o percurso da procissão sejam 

gritados, pelos populares que a incorporam ou a assistem, «Vivas aos Homens do 

Andor»? Em que os homens que transportam o andor da Virgem local, depois de 

terminada a procissão, percorrem as principais artérias da localidade para que a 

população os saúde pelo seu esforço? Existirá, porventura, alguma localidade em 

Portugal em que os homens que transportam o andor da Virgem local sejam patronos de 

uma rua
394

 e de uma rotunda? Que foram homenageados através de uma escultura 

pública feita em ferro
395

? Ou, então, que viram a autarquia local outorgar-lhes uma 

Medalha de Mérito Municipal
396

? Penso não me enganar ao dizer que não existem 

muitas. Provavelmente, nenhuma. Em Loulé, todavia, tudo é diferente.   

Mas porquê tantas homenagens? Tanto reconhecimento? Tanto prestígio social 

ao nível local? Porque esses oito escolhidos Homens do Andor têm a missão anual de 

transportar o andor da Virgem louletana. Transporte, esse, carregado de mitologia, 

mística e simbolismo.  

A missão desses oito Homens do Andor não é fácil. Logo, não está ao alcance de 

qualquer homem da terra. Depois de «passearem» a Virgem pelas principais artérias de 

Loulé ainda a têm de «levar até à sua casa», subindo a íngreme ladeira que conduz à sua 

ermida. Quantos Homens é que conseguiriam subir uma ladeira com cerca de 310 
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 Ver uma lista com o nome de alguns Homens do Andor, bem como as datas em que 

«pegaram» no andor no Apêndice n.º 5.   

394
 Na sessão ordinária da vereação da Câmara Municipal de Loulé do dia 28 de Março de 2007 

foi decidido atribuir uma rua aos Homens do Andor. A placa toponímica da «rua Homens do Andor Mãe 

Soberana», foi descerrada no decorrer da Festa Pequena de 2007, que nesse ano se realizou a 8 de Abril, 

cf. PALMA, Jorge Filipe Maria da, Dicionário Toponímico – Cidade de Loulé, Loulé, edição da Câmara 

Municipal de Loulé, 2009, pp. 176-177.  

395
 A escultura em ferro dedicada aos Homens do Andor é da autoria do escultor louletano 

Miguel Ângelo Cheta, tendo para isso utilizado um desenho feito pelo artista olhanense José Timótio, em 

1986. O elemento escultório foi inaugurado no decorrer da Festa Pequena de 2009, que nesse ano se 

realizou a 12 de Abril.   

396
 A Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata foi entregue aos Homens do Andor pelo 

vereador da cultura da C.M.L., Dr. Sebastião Francisco Seruca Emídio, no dia do município de Loulé de 

1996, que nesse ano se celebrou no dia 16 de Maio.  
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metros de comprimento, com uma inclinação média de 14%
397

 e com um andor aos 

ombros pesando cerca de 270 kg 
398

?  

São eles os actores principais da subida da íngreme ladeira. Mas nem sempre 

terá sido assim.  

 

X.02 – A história dos Homens do Andor até 1760  

Até 1760, os Homens do Andor não detinham a importância, o relevo e o 

protagonismo que usufruem hoje em dia. O esforço por eles despendido era inferior. E a 

sua presença, sendo necessária para trazer a Imagem para a vila, estava ao alcance de 

quem quer que fosse nomeado. Essa nomeação não obedecia a qualquer requisito de 

ordem física. Recaía, normalmente, mais sobre o cargo que essa determinada pessoa 

ocupava na vila. Nomeava-se de acordo com a função, com o cargo público exercido. 

Era essa a prática corrente. Tanto em Loulé, como em outras vilas e cidades do país.   

Era isso que acontecia até 1755. No Livro das Actas de Vereação da Câmara 

Municipal de Loulé, de 1750, existem relatos que descrevem a condução, em procissão, 

da Imagem de Nossa Senhora da Piedade para o convento de Santo António, de forma a 

que a populações pudesse efectuar as tradicionais preces «ad petendam pluviam». 

Atravessava-se, nessa altura, um período de seca. E as populações precisavam de água 

para a rega dos campos e das colheitas. Não chovendo, o procedimento habitual era 

sempre o mesmo: trazer a Imagem para a vila, para que se rogasse por água, tão 

necessária para os campos. Assim aconteceu, mais uma vez, em 17 de Março de 1750. 

Desse facto nos dá conta, muitos anos depois, o n.º 3 d’O Algarvio, de 14 de Abril de 

1889, onde se pode ler a seguinte notícia: «No ano de 1750 foi o Algarve vítima de uma 

grande estiagem. Não choveu durante três meses e por isso em todas as terras se fizeram 

preces e procissões de penitência. Em 16 de Março do dito ano deliberou o Senado de 
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 O início da ladeira apresenta a cota de 134,0 metros a cima do nível médio do mar, sendo que 

o adro da ermida apresenta a cota de 177,20 metros a cima do nível médio do mar. Esta diferença de 

43,20 metros, dividida pelos c. de 310 metros de comprimento da ladeira, dá-nos uma inclinação média 

de c. de 14%.  

398
 A tradição oral, transmitida de geração para geração de Homens do Andor, fixou o peso do 

andor em 18 arrobas, isto é, cerca de 270 kg. É este o peso que a História oral fixou. Trata-se do valor 

mais ortodoxo. Porém, este valor pode-se encontrar desactualizado. Ao longo do tempo, o andor foi 

sofrendo alguns arranjos, restauros, entre outras pequenas modificações, sendo natural que o seu peso 

tenha aumentado. Em 2013, numa conversa mantida com o Eng. Horácio Ferreira, este afirmou que o 

andor pesará, actualmente, cerca de 350 kg. Temos, assim, que o peso médio que cada Homem do Andor 

transporta sobre os seus ombros variará, em média, entre os c. 33,75 kg e os c. 43,75 kg.     
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Loulé que viesse a imagem da N. Senhora da Piedade no dia seguinte em procissão para 

o Convento de Santo António a fim de se lhe fazerem terços e rogativas para que 

chovesse». Mais à frente, o articulista informava: «[…] sendo para notar que o andor da 

Senhora (então mui pequeno) era levado pelas quatro pessoas mais distintas e mais 

nobres da terra: o sargento mor Nuno Mascarenhas Pessanha, o capitão Joaquim José da 

Silveira, Belchior Caetano Aragão, Manuel de Sousa Palermo; todos nomeados pela 

Câmara»
399

. Ora, até essa altura era prática corrente a Câmara, entidade que, na altura, 

organizava as Festas da Piedade, nomear para transportar o andor de Nossa Senhora da 

Piedade, assim como segurar as «varas do paleo», as figuras «mais distintas e mais 

nobres da terra». Que tanto podiam ser capitães, mordomos, regedores e oficiais, 

nomeados, normalmente, em sessões de vereação da Câmara Municipal de Loulé. 

Assim nos dizem as actas.   

 

X.03 – O terramoto de 1755 e a destruição do andor  

Na Relaçam do terramoto do primeiro de Novembro do anno de 1755 com os 

effeitos, que particularmente cauzou neste reino do Algarve, obra datada de 1756, fica-

se a saber que em Loulé «Cairam parte das abobadas da sua Parrrochial; as Igrejas do 

Convento da Graça, e de Santo António dos Capuchos; Hospital dos pobres; o Hospicio 

dos Agostinhos Descalços; o Convento das Religiosas; a Igreja da Mizericordia, a 

Capela dos Terceiros de Sam Francisco, e as Hermidas de Santa Luiza, e N. Senhora da 

Piedade»
400

. A devastação foi total. Caíram a abóboda, o frontispício e as paredes da 

ermida
401

, assim como a casa do ermitão e as suas arrecadações, onde se guardava, 

então, o andor; ficando, este, igualmente, destruído.  

 

X.04 – 1760: o começo de uma nova era 
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 Cf. «Curiosidades», in O Algarvio, n.º 3, de 14 de Abril de 1889, p. 3.   

400
 Cf. Relaçam do terramoto do primeiro de Novembro do anno de 1755 com os effeitos, que 

particularmente cauzou neste reino do Algarve, Faro, Biblioteca da Universidade de Coimbra, 

Manuscrito do Códice 537, 1756, fl. 161 v.º. Esta citação encontra-se, igualmente, transcrita na seguinte 

obra: COSTA, Alexandre, ANDRADE, César, SEABRA, Clara, MATIAS, Luís, BAPTISTA, Maria Ana, 

NUNES, Sara, 1755 - Terramoto no Algarve, [s.l.], Centro Ciência Viva do Algarve, 2005, p. 93.  

401
 COSTA, Alexandre, ANDRADE, César, SEABRA, Clara, MATIAS, Luís, BAPTISTA, 

Maria Ana, NUNES, Sara, op. cit., p. 113.  
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Deste modo, era preciso reconstruir o interior da ermida, bem como encomendar 

a feitura de um novo andor. E foi isso que a Confraria de Nossa Senhora da Piedade 

empreendeu, encomendado, ao entalhador louletano João da Costa Amado, a concepção 

e a feitura de um novo retábulo para a ermida. Esse retábulo (que é o retábulo actual) é 

construído em 1760
402

. A Confraria aproveita, igualmente, para encomendar ao 

renomado entalhador a construção de um novo andor. Que se queria mais forte e mais 

resistente; logo, mais robusto e pesado. A intenção era dotar a Imagem de maior 

segurança e protecção, aproveitando-se para, ao mesmo tempo, lhe conferir maior 

solenidade. João da Costa Amado constrói, assim, um novo andor, em 1760 
403

. Esse 

novo baldaquino era, agora, «suportado por quatro colunatas compósitas e um 

dossel»
404

, executado em madeira e, posteriormente, dourado. Foi seu dourador o mestre 

Diogo de Sousa e Sarre, que, em 1764, procederia também ao douramento do actual 

retábulo da ermida
405

. Esse andor, muito mais robusto que o anterior, apresentava agora 

o peso de 24 arrobas, isto é, cerca de 360 Kg. Dado o elevado peso do andor, as 

posições disponíveis para o transportar duplicam, passando das anteriores quatro para as 

actuais oito.  

 

X.04.01 – A importância da ruralidade na selecção dos Homens do Andor  

Precisava-se, agora, de arranjar o dobro dos homens. Uma vez que o novo andor, 

encomendado para substituir o velho, tinha o dobro das posições: as anteriores quatro 

deram lugar às actuais oito. Precisava-se, igualmente, de homens com uma maior 

robustez física. E aonde é que se poderiam arranjar esses homens? Aonde é que se 

encontrariam homens dispostos a carregar, em média, cerca de 45 kg cada um
406

? Não 

era uma tarefa ao alcance de muitos. Precisava-se de muita força física. Mas, então, 

aonde se encontrariam esses homens? Só havia uma alternativa. Tinha-se que ir recrutá-

                                                             
402

 Cf. A.M.L., Livro da Receita e Despesa da Confraria de Nossa Senhora da Piedade (1751-

1786), fl. 27 vº. Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/CSPLLE/A/01/Lv002 (1751-1786).    

403
 Cf. ibidem. 

404
 Cf. Francisco Ildefonso LAMEIRA, A Talha no Algarve durante o Antigo Regime, Faro, 

Câmara Municipal de Faro, 2000, p. 281.  

405
 Cf. A.M.L., Livro da Receita e Despesa da Confraria de Nossa Senhora da Piedade (1751-

1786), fl. 44.  

406
 A tradição oral fixou o peso do andor encomendado e produzido em 1760 em 22 arrobas, o 

que significa, sensivelmente, cerca de 360 kg. Esse peso total a dividir por cada um dos oito Homens do 

Andor dá um peso médio individual de 45 kg.   
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los ao único sítio onde seria possível encontrá-los. E que sítio era esse? O campo, 

evidentemente. Era lá que se encontravam os mais fortes homens do concelho. Aqueles 

que, através da sua força braçal, trabalhavam a terra de sol a sol, com as suas calejadas 

mãos, sete dias por semana. Os fortes homens do concelho encontravam-se no meio 

rural; uma vez que os residentes na vila ocupavam-se, normalmente, do funcionalismo 

público, do pequeno comércio ou dos serviços, actividades profissionais para as quais a 

força física não era condição necessária.  

E terá sido fácil convencer o campesinato a despender um tão grande esforço 

físico? É de crer que sim, uma vez que as populações campesinas sempre nutriram uma 

especial devoção pela Nossa Senhora da Piedade, uma vez que precisavam d’«Ela» no 

seu dia-a-dia. Precisavam que «Ela» protegesse as suas colheitas. E, por isso, pediam-

lhe misericórdia. E a misericórdia que mais solicitavam era a de água em tempo de seca. 

Porque sem água a vegetação morre, o fruto estiola, vem a fome e vem a morte. Por 

outro lado, o transporte da Padroeira conferia uma projecção social e uma popularidade 

(no campo e na vila) que de outra maneira seriam impossíveis de alcançar. Foi, assim, 

que os homens do campo, por força da sua força física, começaram a transportar o andor 

de Nossa Senhora da Piedade. 

Produz-se, assim, uma extraordinária alteração. Os homens escolhidos para 

transportarem o andor deixam de ser nomeados pelos cargos que exercem, passando, 

agora, a serem escolhidos pela sua força física. Os homens do campo passam a fazer 

«equipas de oito» com os mais fortes homens da vila. O transporte do andor 

democratiza-se. E, por consequência, populariza-se. Estava, desta forma, criada uma 

nova tradição: a tradição dos Homens do Andor.  

 

X.04.02 – A influência andaluza na segunda metade do século XIX, princípio do 

século XX 

Outra das peculiaridades e especificidades da Festa em honra da Mãe Soberana é 

a maneira como a Virgem é «passeada» pelas principais artérias da cidade. Modo, esse, 

que não encontra paralelo em mais nenhuma procissão realizada de Norte a Sul de 

Portugal. Em Loulé, o andor de Nossa Senhora da Piedade «dança», em cima dos 

ombros dos Homens do Andor, ao ritmo das marchas processionais executadas no 

momento. Mas como é que terá surgido esta tradição? Quem a terá imposto? E quando?  
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Ao longo do século XIX a vila de Loulé recebeu sucessivas vagas de 

emigração
407

. Emigrados, na sua esmagadora maioria, da região do Andévalo andaluz
408

, 

nomeadamente dos pueblos vizinhos de Villanueva de los Castillejos e de El 

Almendro
409

. Ora, acontece que tal forma de processionar os andores é muito praticada 

(mesmo, comum) nos principais cortejos religiosos andaluzes, nomeadamente na 

procissão em honra da Virgen de las Piedras Albas
410

, padroeira desses dois pueblos do 

Andévalo andaluz. Deste modo, terá sido a numerosa comunidade andaluza que se fixou 

em Loulé, ao longo do século XIX, a influenciar este peculiar modo de transportar o 

andor da Virgem louletana. E assim permaneceu até hoje.  

                                                             
407

 Ao longo do século XIX Loulé recebeu sucessivas vagas de emigração, proveniente da 

Andaluzia. A primeira ter-se-á verificado entre 1810 e 1812, quando as povoações vizinhas de El 

Almendro e de Villanueva de los Castillejos se converteram em sede do Quartel-general e importante 

teatro de operações das tropas que actuavam na fronteira com Portugal. Uma segunda vaga de emigração 

ter-se-á desenrolado entre 1814 e 1833. Esta vaga parece que se ficou a dever à instável situação política e 

social vivida em Espanha, no reinado de Fernando VII (r. 1808 – 1833); que, anos mais tarde, levaria, 

mesmo, ao desencadear de uma Guerra Civil, travada entre liberais e absolutistas. À imagem do que se 

verificou também em Portugal. Em Espanha, durante essa primeira Guerra Civil, que passou à História 

com a designação de Primeira Guerra Carlista (1833-1840), registaram-se períodos alternados de 

dominância. Sendo assim, os andaluzes que emigraram para Loulé fizeram-no por uma das seguintes três 

razões: uns por serem favoráveis ao Antigo Regime, outros por serem liberais ou ‘afrancesados’ e outros, 

ainda, por deserção das tropas ou antes de serem incorporados nas mesmas. 

Não existindo ainda nenhum estudo sobre a emigração andaluza para Loulé, ao longo do século 

XIX, sabe-se, porém, que em Janeiro de 1900 num casamento realizado em Vila Real de Santo António, 

pelo menos 125 (cento e vinte e cinco!!!) naturais ou descendentes de andaluzes, residentes na vila de 

Loulé e ligados ao comércio local, ofereceram prendas aos recém casados (cf. O Pregoeiro, n.º 92, de 8 

de Fevereiro de 1900, pp. 1-3).   

408
 O Andévalo andaluz ou El Campo de Andévalo trata-se de uma comarca histórica situada na 

província de Huelva, na Andaluzia. Geograficamente situa-se entre a Serra de Aracena e a fronteira com 

Portugal. Do Andévalo andaluz fazem parte os actuais quinze municípios: Alosno, Tharsis, Cabezas 

Rubias, Calañas, El Almendro, El Cerro de Andévalo, El Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán, San 

Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Santa Bárbara de Casa, Valverde del Camino, Villanueva 

de las Cruces e Villanueva de los Castillejos.  

409
 Sobre este assunto, veja-se: MARTINS, Maria Isilda Renda, Loulé no século XX. 1.º volume, 

Da decadência da Monarquia à implantação da República, [s.l.], edições Colibri e Câmara Municipal de 

Loulé, 2001, pp. 234-239.    

410
 Piedras Albas é a invocação canónica da Virgen padroeira dos pueblos andaluzes de El 

Almendro e de Villanueva de los Castillejos. A sua ermida data do século XV e é composta por uma nave 

com tecto em abóboda, tendo, ainda, quatro janelas altas. A ermida situa-se no chamado «prado de 

Osma», mesmo em frente ao serro denominado por Cabeça del Buey, anterior povoação de Osma. 

Encontra-se rodeada por montes. A festa em honra da Virgen de las Piedras Albas inicia-se, anualmente, 

no Domingo de Páscoa. O ponto alto da romaria decorre, porém, na terça-feira seguinte ao Domingo de 

Páscoa, com a celebração da solene procissão em honra da Virgen de las Piedras Albas. A actual imagem 

da Virgen data dos anos Cinquenta do século XX, uma vez que a anterior imagem foi destruída durante a 

Guerra Civil de Espanha (cf. CORREIA, António Horta, Sebastian Ramírez (1828-1900). Subsídio 

documental para uma biografia, Vila Real de Santo António, edição da Câmara Municipal de Vila Real 

de Santo António, 2008, p. 12).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alosno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tharsis_(Huelva)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezas_Rubias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezas_Rubias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cala%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Almendro
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerro_de_And%C3%A9valo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Granado
http://es.wikipedia.org/wiki/Paymogo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Guzm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_de_la_Torre
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_de_la_Torre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanl%C3%BAcar_de_Guadiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_de_Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valverde_del_Camino
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_las_Cruces
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_las_Cruces
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_los_Castillejos
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Essa influência, porém, não se terá feito sentir somente ao nível do transporte do 

andor. Os vários tipos de «Vivas!»
411

, gritados por populares à passagem da procissão, 

foram também por eles trazidos para Loulé. Tradição, essa, igualmente recorrente nas 

principais procissões andaluzas
412

. Em Loulé, no princípio do século XX, os «Vivas!» já 

faziam, desde há muito, parte intrínseca da Festa. Em 1915, numa reportagem sobre a 

Festa desse ano, podia-se ler o seguinte: «Apenas apareceu a muito querida imagem de 

Nossa Senhora da Piedade à porta da igreja toda aquela gente se descobriu e principiou 

a dar vivas à Mãe Soberana». 

«Percorrida a vila volta-se ao largo de São Francisco. O pálio e o Santo Lenho 

recolhem à igreja paroquial e, depois de alguns momentos de descanso, rompe a 

filarmónica com o ordinário da Senhora da Piedade, levantam-se vivas à Mãe Soberana, 

à Mãe dos pobres, à Nossa Mãe e assim se galga em poucos minutos e no meio de um 

entusiasmo indescritível a distância que vai da vila à ermida de Nossa Senhora». 

«As saudações à Virgem repetem-se constantemente e são correspondidas com 

verdadeiro delírio»
413

. E em 1917 era assim: «O amor e a devoção dos louletanos a 

Nossa Senhora da Piedade não podem encerrar-se em ocasião tão solene dentro dos 

peitos; precisam de exteriorizar-se, de expandir-se e eis a razão, porque os vivas à Mãe 

Soberana se ouvem de todos os lados e saem espontaneamente dos lábios daqueles que 

acompanham a venerada imagem à sua ermida»
414

.  

No que diz respeito, especificamente, aos Homens do Andor eles possuem um 

conjunto de características que não existem em mais nenhuma procissão do nosso país. 

Possuem uma farda de trabalho específica, vestida somente para o transporte do 

andor
415

; a marcha do andor é orientada por dois Tochas (na Andaluzia estes homens 

                                                             
411

 Os «Vivas!» mais recorrentemente escutados à passagem da procissão são os seguintes: 

«Viva a Mãe Soberana!», «Viva a Nossa Senhora da Piedade!», «Viva aos Homens do Andor!» e «Viva a 

Musica Nova!».     

412
 Veja-se, a título de exemplo, as procissões celebradas em honra da Virgen de las Piedras 

Albas, que se realiza em Villanueva de los Castillejos; a procissão em honra de la Virgen del Rocío, na 

aldea del Rocío (Almonte); ou as procissões em honra de la Virgen Esperanza Macarena e de la Virgen 

Esperanza de Triana, que saem para as ruas na madrugada de quinta para sexta-feira santa em Sevilha.  

413
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, número XLI, de 25 de Abril de 1915, p. 3.  

414
 Cf. «Uma festa encantadora», in Folha do Domingo, n.º 146, de 29 de Abril de 1917, p. 1.   

415
 A farda de trabalho dos Homens do Andor é simplesmente designada por «roupa». Dela 

fazem parte: calça branca, camisa branca, casaco preto, meias brancas, laço preto (na Festa Pequena) ou 

laço branco (na Festa Grande), luvas brancas de algodão e sapatos pretos, vestindo por cima uma opa 

branca, com cabeção azul. Antigamente, a farda dos Homens do Andor era ainda composta por uma cinta 

preta e por botas de elástico, em vez dos sapatos pretos que se usam hoje em dia.  
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chamam-se Capataces); e possuem um léxico próprio somente por eles falado, 

composto por mais de meia centena de termos técnicos e expressões utilizadas no 

decorrer da Festa
416

. Características tão incomuns de se encontrar em Portugal, quanto 

habituais nas procissões celebradas na Andaluzia
417

. É isso mesmo. Este conjunto de 

tipismos ou de modismos foi, também ele, trazido e introduzido na Festa pela 

comunidade andaluza que se fixou em Loulé ao longo do século XIX.  

Deve-se referir que a numerosa comunidade andaluza a residir em Loulé 

(naturais ou descendentes) também fez parte de inúmeras comissões promotoras das 

Festas da Piedade. Esse facto é bem visível na década de 1910, quando várias comissões 

promotoras das Festas são constituídas, em grande parte, por emigrantes andaluzes 

(naturais ou descendentes) 
418

.  

Por outro lado, refira-se que no final do século XIX a Sociedade Filarmónica 

União Marçal Pacheco, vulgo «Música Velha», começa a deslocar-se, com alguma 

frequência e regularidade, à Andaluzia, por forma a abrilhantar as festividades religiosas 

de vários pueblos andaluzes. A que se seguiu também a Sociedade Filarmónica Artistas 

de Minerva, vulgo «Música Nova». Refira-se, igualmente, a existência na imprensa 

local e regional da época – décadas de 1900 e de 1910 –, de vários anúncios a excursões 

saídas de Loulé rumo a Sevilha por forma a acompanharem os tradicionais festejos da 

Semana Santa. Assim sendo, nos finais do século XIX, princípio do século XX, o 

intercâmbio Loulé (Algarve) – Andaluzia era efectuado em várias frentes. 

                                                             
416

 Sobre este assunto veja-se o Dicionário Mãe Soberaneiro (O léxico falado pelos Homens do 

Andor), que consta no Apêndice n.º 4. 

417
 Para uma melhor compreensão da temática relacionada com o ‘universo’ dos Capataces e dos 

Costaleros nas procissões celebradas em toda a Andaluzia, em geral, e em Sevilha, em particular,  

consulte-se, por exemplo, as seguintes obras: AA. VV., Actas del II Congresso de Capataces y Costaleros, 

organización de la Antigua Archicofradía, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Madre de Dios del 

Rosario, Fundación Sevillana de Electricidad, Sevilla, Octubre de 1996, Sevilla, Guadalquivir, 1998; 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan, Diccionario Cofradiero. Más de 3.580 expresiones de la Semana Santa 

de Sevilla, y outras de España, 3.ª edición aumentada, corrigida y actualizada, Sevilla, editoral Castillejo, 

2002; MORENO RODRÍGUEZ, Rafael, y RÍOS BERMÚDEZ, Moisés, ¿Locos del Costal?, 

Aproximación psicológica al costalero, Sevilla, Abec editores, 2012;  ROMERO MENSAQUE, Carlos 

José y LEÓN, José Domínguez, Breve historia de La Semana Santa de Sevilla, 1.ª edición, Málaga, 

editorial Sarriá, 2003; VELÁZQUEZ MIJARRA, Emilio, Léxico de Capataces y Costaleros: voces, 

modismos y giros propios, 3.ª edición, colecção Biblioteca Guadalquivir, Sevilla, Guadalquivir, 2003; e, 

ainda, ZAMORA, José Antonio, Momentos Semana Santa de Sevilla, 2.ª edición, Sevilla, Algaida 

editores, 2000.             

418
 Tomemos como exemplo a comissão promotora das Festas da Piedade de 1912. Nessa 

comissão composta por cinco membros quatro deles eram descendentes de andaluzes: Bartholomeu 

Rodriguez y Rodrigues, Pablo Garcia Delgado, Pedro Gomes Marques e Ignácio Garcia Alvarez, sendo o 

restante membro o português António Martins Sancho, cf. «Festas em Loulé», in O Algarve, n.º 213, de 

21 de Abril de 1912, p. 2, ou O Algarvio, n.º 6, de 28 de Abril de 1912, p. 3.  
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Todas as especificidades atrás descritas não existem em mais nenhuma procissão 

em Portugal, sendo, todavia, muito comuns de serem encontradas nas procissões mais 

importantes que se celebram na Andaluzia. Deste modo, deve-se concluir que a 

comunidade andaluza residente em Loulé teve um papel muito importante na 

importação de algumas destas características, eminentemente andaluzas, para a Festa da 

Piedade. O seu intuito era simples: uniformizar e normalizar algumas questões 

relacionadas com a Festa, com o objectivo final de dotá-la de um maior 

profissionalismo processional.   

 

X.04.03 – Quando as duas «equipas» passaram a ser uma só  

Até 1934 existiam dois diferentes «grupos» de Homens do Andor. O esforço 

físico despendido era muito. O período que mediava entre as duas Festas (Pequena e 

Grande) era de apenas duas semanas. E, nesse tempo, nenhum Homem do Andor se 

preparava fisicamente para a sua missão. Trabalhavam de manhã e «pegavam» no andor 

da parte da tarde. Foi assim durante muitos anos.   

Sabe-se que o escalonamento dos dois «grupos» obedecia à seguinte regra: num 

ano cada «grupo» fazia uma determinada Festa (p. ex: o «grupo» A fazia a Festa 

Pequena e o «grupo» B fazia a Festa Grande), sendo que no ano imediatamente a seguir 

cabia-lhes fazer a Festa que não tinham feito no ano anterior. A regra era simples. E 

assim se terá feito durante muitas décadas. 

Porém, as quezílias entre os dois «grupos» aumentavam de ano para ano. Todos 

queriam «fazer a Festa Grande». Onde o esforço despendido era maior, mas a glória e o 

prestígio social alcançados também. Era a Festa Grande a festa mais disputada pelos 

dois «grupos» de Homens do Andor. Desse crescendo de conflitos ou de quezílias entre 

os dois «grupos» nos deixou registo o padre Joaquim da Palma Viegas, pároco 

responsável pela paróquia de São Sebastião entre 1930 e 1965
419

, no relatório e contas 

da Festa de Nossa Senhora da Piedade, de 1947. O padre Palma Viegas relatou: 

«Decerto que é ainda da memória de muita gente os miudinhos problemas que se 

debatiam pela festa da Nossa Senhora, – e sempre com grandes aborrecimentos para o 

                                                             
419

 Informação prestada pelo padre José António Nobre Duarte.  
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respectivo pároco – […] nos dois grupos dos homens que havia para pegarem no andor 

e que nem sempre aceitavam de bom grado a alternativa do seu turno anual»
420

.  

Deste modo, em 1935, o então presidente da oitava Comissão Administrativa 

Municipal de Loulé, o tenente Manuel de Sousa Rosal Júnior
421

, solicita ao «Cabo do 

Grupo dos Homens do Andor» da altura, o Sr. Filipe da Guilherme
422

, que daí em diante, 

por forma a acabar com as quezílias entre os dois «grupos», passasse a existir somente 

um «grupo» de Homens do Andor, que ficaria encarregue de fazer as duas Festas 

Anuais. E assim aconteceu. Seleccionaram-se os oito homens mais fortes, e passaram 

eles a fazer, anualmente, a Festa Pequena e a Festa Grande. Regra que se mantêm até à 

actualidade. 

 

X.05 – O léxico criado e falado pelos Homens do Andor
423

  

Outras das características muito específicas dos Homens do Andor é o facto de 

os mesmos possuírem um léxico próprio, somente por eles conhecido e falado. Esse 

léxico é composto por um conjunto alargado de palavras, modismos, expressões e 

termos técnicos, utilizados, unicamente, neste particular culto mariano. A arte de «pegar 

no andor» obedece a um conjunto de tecnicismos que todos os Homens do Andor 

devem dominar. Esse léxico, desconhecido da maior parte dos fiéis devotos de Nossa 

Senhora da Piedade, é utilizado, praticamente em exclusivo, pela grande família dos 

Homens do Andor. É como se de uma linguagem própria se tratasse. Falada entre si por 

um conjunto restrito de pessoas. 

Não se sabe ao certo quando surgiram estas palavras ou expressões. Muito 

menos se sabe quem foram os seus autores. Sabe-se, somente, que são muito antigas. E 

                                                             
420

 Cf. Padre Joaquim Palma VIEGAS, Relatório e contas da Festa de Nossa Senhora da 

Piedade, Loulé, Tipografia Louletana, Dezembro de 1947.  

421
 O tenente Manuel de Sousa Rosal Júnior foi presidente da oitava Comissão Administrativa 

Municipal de Loulé, entre 26 de Novembro de 1934 e 23 de Outubro de 1935. Serviu, ainda, como 

administrador do concelho de Loulé, entre 26 de Novembro de 1934 e 7 de Janeiro de 1935 (cf. 

MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, A Segunda República – A Ditadura – Da Génese ao 

Declínio de 1926 a 1968, 3.º volume, Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 2005, p. 112).      

422
 O popular louletano Filipe da Guilherme começou a «pegar no andor» de Nossa Senhora da 

Piedade corria o ano de 1927, tinha, na altura, 18 anos. Realizou, ao todo, «vinte e três Festas e meia», 

tendo «pegado do andor», pela última vez, em 1950. Esta informação foi prestada pelo seu neto materno, 

Eng. Horácio Filipe Guilherme Ferreira, também ele Homem do Andor. Sobre este assunto veja-se o 

Apêndice n.º 5.  

423
 Sobre este assunto veja-se o Dicionário Mãe Soberaneiro (O léxico falado pelos Homens do 

Andor), que consta no Apêndice n.º 4.  
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que, presumivelmente, foram sendo moldadas ao longo dos anos. Perduraram na 

memória colectiva dos Homens do Andor. Passando de geração em geração, por 

intermédio das bocas daqueles que emprestaram as suas forças ao transporte do 

emblemático andor. Chegaram-nos, até hoje, mais de meia centena de termos ou 

expressões.  

A existência deste léxico específico terá sido, também ele, mais uma importação 

andaluza. Uma vez não se tratar de uma prática corrente nos homens que transportam 

outros andores nas procissões que se realizam no nosso país. Ao invés de na Andaluzia 

essa prática ser bastante utilizada, destacando-se, neste particular, a existência das duas 

seguintes obras de referência: Diccionario Cofradiero. Más de 3.580 expresiones de la 

Semana Santa de Sevilla, y outras de España, da autoria de Juan Carrero Rodríguez (3.ª 

edição aumentada, corrigida e actualizada, de 2002), assim como o Léxico de Capataces 

y Costaleros: voces, modismos y giros propios, da autoria de Emilio Velázquez Mijarra 

(1.ª edição, de 1994). 

A título de curiosidade refira-se que para a esmagadora maioria dos cinquenta e 

três termos por mim compilados no Dicionário Mãe Soberaneiro (O léxico falado pelos 

Homens do Andor), é possível encontrar um termo correspondente falado pelos 

Capataces e pelos Costaleros andaluzes.  

 

X.05.01 – A influência do léxico tauromáquico no léxico falado pelos Homens do 

Andor  

Inventado ao longo dos anos, esse léxico específico foi buscar muita inspiração 

ao léxico utilizado na arte da tauromaquia. Veja-se alguns exemplos de palavras 

utlizadas pelos Homens do Andor recolhidas do universo tauromáquico: «Cabo do 

grupo dos Homens do Andor» / «Cabo do grupo de forcados»; «Boleia» / «Boleia»; 

«Forcado» / «Forcado»; «Forquilha» / «Forquilha». Mas essa aculturação não se sente 

somente ao nível dos termos, faz-se também notar ao nível de certas expressões por eles 

cunhadas. Alguns exemplos: «Pegar no andor» / «Pegar o toiro»; «Perder o andor» ou 

«Perder o varal» / «Perder a cara ao toiro»; «De palheta a palheta» / «De praça a praça»; 

«Dar a volta à vila» / «Dar a volta à praça», entre outras. Curioso também notar que 



126 
 

cada posição específica debaixo do andor apresenta uma designação própria
424

, assim 

como as várias posições que compõem uma formação de forcados. Por fim, refira-se 

que tal para se ser forcado é necessário ter força física, destreza, valentia e técnica, para 

se ser Homem do Andor possuir-se essas características também será necessário.   

 

  

                                                             
424

 As oito posições que compõem o andor de Nossa Senhora da Piedade são as seguintes: duas 

«cantoneiras da frente» ou «cantoneiras frontais»; um «meio-à-frente»; um «meio-atrás» que também é 

designado por «porta do quintal»; duas «palhetas» ou «eixos»; e, por fim, duas «cantoneiras de trás» ou 

«cantoneiras traseiras».  
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XI – A Mãe Soberana na literatura popular 

 

O culto a Nossa Senhora da Piedade é o maior culto religioso da região algarvia. Nesse 

sentido, e sendo o Algarve uma região de poetas populares, é natural que a Nossa 

Senhora da Piedade se revelasse uma boa fonte de inspiração poética.  

Encontra-se, ainda, por fazer um Cancioneiro Popular Mãe Soberaneiro. 

Existem composições poéticas esparsas, mas nunca ninguém se dignou a fazer a recolha 

dessas composições. Essas composições podem ser lidas em jornais locais e regionais, 

mas, também, em edições de autor, conjuntos literários e antologias poéticas. Mas não 

só. Em recolhas de tradições orais também, como, por exemplo: no Romanceiro do 

Algarve (1870), recolhido por Estácio da Veiga (1828 – 1891), e no Cancioneiro 

Popular Português (1983), recolhido por José Leite de Vasconcelos (1858 – 1941). 

No Romanceiro do Algarve, compilado por Estácio da Veiga, o arqueólogo 

recolheu uma «lenda cristã» dedicada à Senhora da Piedade
425

. Segundo o compilador, o 

poema terá sido composto no final do século XVI, princípio do século XVII
426

. É 

composto por oitenta e oito versos. E faz a descrição de uma antiga lenda onde se conta 

a história de um «fidalgo de linhagem» que pretende desvirgindar uma «casta donzela / 

de seus quinze anos de idade». Facto não consumado, por intercessão de Nossa Senhora 

da Piedade
427

. Baseia-se numa versão oral, proveniente de Tavira
428

.  

A composição começa da seguinte maneira: «Em nome de Deus bendito / Saiba 

toda a cristandade, / Que está o mundo assombrado / De ver um santo milagre, / Que a 

uma casta donzela / De seus quinze anos de idade, / Que n’uma serra morava, / 

Chamada serra do Algarve, / Por sua graça infinita / Fez a Virgem da Piedade»
429

. Mais 

à frente, o «fidalgo de linhagem» «Estas palavras lhe disse / Com amorosa humildade: / 

- Guarde Deus a ermitanita. / Nunca vi tanta beldade! / Entre as rosas que Deus cria / 

Não há uma que te iguale! / Se o meu amor te merece, / Aí, vamos para a cidade; / 

                                                             
425

 Cf. VEIGA, Sebastião Philipes Martins Estácio da, Romanceiro do Algarve, Lisboa, Imprensa 

de Joaquim Germano de Sousa Neves, 1870, pp. 159-162.  

426
 Cf. ibidem, p. 159.   

427
 Cf. ibidem, pp. 160-162.  

428
 Cf. «Estudo Introdutório» da autoria de J. J. Dias MARQUES in VEIGA, Estácio da, 

Romanceiro do Algarve, (edição fac-similada), Faro, Universidade do Algarve, 2005 [1.ª edição de 1870], 

p. 39.  

429
 Cf. Sebastião Philipes Martins Estácio da VEIGA, op. cit., p. 160.  
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Vestir-te-ei de prata fina, / Terás quanto desejares, / Andarás entre senhoras / Que hão 

de vir a visitar-te; / Quando a passear tu fores, / Levarás contigo pagem. / Rosa linda, 

vem comigo, / Isto que te peço, faz»
430

. Obtendo da «casta donzela» a seguinte resposta: 

«- Não gaste, senhor fidalgo, / Não gaste o tempo debalde, / Que o meu pensamento é 

outro / Mais próprio da minha idade. / A minha alma só a entrego / Á Virgem Mãe da 

Piedade»
431

. E pronto. Diz a lenda que a «casta donzela» foi salva pela intercessão de 

Nossa Senhora da Piedade. E parece que o «fidalgo de linhagem» não conseguiu levar 

adiante os seus intentos.  

Provavelmente, ainda no século XIX, o etnógrafo José Leite de Vasconcelos 

recolheu a seguinte quadra:  «Já Loulé não é Loulé / É i uma nobre cidade, / Só le basta 

ter ò pé / Vigem Mãe da Piedade!»
432

 Que, anos mais tarde, seria publicada no seu 

Cancioneiro Popular Português, editado, postumamente, pela Universidade de Coimbra.   

   

XI.01 – «Porque a alma desse povo / vai dentro daquele andor»
433

 

Foi com estes dois versos que o poeta Aleixo cantou a Mãe Soberana. Num 

poema simples e emblemático, que, ainda hoje em dia, é recitado de cor por alguns 

louletanos.  

Estava-se em 1925, quando o poeta António Fernandes Aleixo (1899 – 1949), 

um dos maiores poetas populares de todos os tempos, manda editar, numas folhinhas 

volantes, uma composição poética dedicada a Nossa Senhora da Piedade. A sua 

intenção era simples. Fazer algum dinheiro com a venda dessas folhas volantes, por ele 

próprio vendidas em mercados, feiras, arraiais e na Festa da Mãe Soberana. Era uma 

forma simples de ganhar algum sustento. O poeta tinha génio e arte para poetar. E o 

povo gostava do seu versejar. Naqueles difíceis anos, folha aleixiana saída do prelo era 

sinónimo de venda assegurada.  

Composta por um mote (escrito em quadra) e por quatro glosas (escritas em 

décimas), trata-se, provavelmente, da composição que melhor retrata o significado que a 

                                                             
430

 Cf. ibidem, p. 161.  

431
 Cf. ibidem.  

432
 Cf. Cancioneiro Popular Português, coligido por José Leite de VASCONCELOS, 

coordenação e introdução de Maria Arminda Zaluar Nunes, volume III, Coimbra, Universidade de 

Coimbra, 1983, p. 63.    

433
 Para ver esta composição poética na sua totalidade, consulte-se o anexo documental n.º 7.  
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Imagem de Nossa Senhora da Piedade representa para Loulé e para o povo louletano, 

escrevendo o poeta: «Porque a alma desse povo / Vai dentro daquele andor».  

O mote é o seguinte: «Vai dentro aquele andor / Aos ombros da mocidade / A 

mãe de Nosso Senhor / A virgem da Piedade». Através do segundo verso da quadra que 

serve de mote à composição, o poeta está a criar, por intermédio de uma imagem 

poética, o mar de pessoas que acompanham os Homens do Andor na subida da íngreme 

ladeira. Nestes simples quatro versos, Aleixo consegue transmitir a força e o calor 

humano que representam a subida do monte da Piedade. O poeta quer-nos transmitir a 

imagem que a Nossa Senhora da Piedade, Mãe Soberana dos louletanos, não é só 

transportada pelos oito Homens do Andor, mas, sim, pela imensa multidão de devotos 

que acompanham a procissão, principalmente a subida da ladeira; incentivando, 

apoiando e contagiando, com o seu entusiasmo e empolgamento, os Homens do Andor, 

de forma a que estes consigam cumprir a «missão» que lhes foi confiada. 

Depois, seguem-se quarenta versos, divididos por quatro glosas, que, numa 

linguagem simples, acessível a todos, retrata a Festa da Mãe Soberana. O poeta 

consegue identificar o elo mais forte entre os filhos de Loulé, o maior denominador 

comum entre os louletanos, a verdadeira identidade de um povo, ao resumir, de forma 

lapidar, como é seu timbre, o que a Mãe Soberana representa para o povo louletano: 

«Porque a alma desse povo / Vai dentro daquele andor». Utilizando a sua sagacidade, 

genialidade e economia de palavras que lhe eram, afinal, tão características, Aleixo 

consegue, através destes simples dois versos, transmitir a dimensão que a Imagem de 

Nossa Senhora da Piedade representa para todos os seus filhos.  

Num panfleto «A pedido duma Comissão», o poeta Victor Castela também 

versejou a Nossa Senhora da Piedade. Através de uma «poesia lírica» com que o autor 

concorreu, na Páscoa de 1944, a uns «jogos florais em Loulé», Castela escreveu: 

«Senhora da Piedade! / Lindo pendão Louletano… / Leva a tua claridade / Ao coração 

mais profano!»
434

. 

Mas não seriam somente António Aleixo e Victor Castela a cantar a Mãe 

Soberana. O poeta algarvio Leonel Neves (1921 – 1996) também A cantaria, em 1968. 

Chamou-lhe Ladainha Louletana
435

 e dedicou-lhe «À memória de António Aleixo»
436

. 

                                                             
434

 Cf. Victor CASTELA, Festas da Nossa Senhora da Piedade. Poesia dedicada à Senhora da 

Piedade, impresso sobre papel, Abril de 1944.  

435
 Para ver esta composição poética na sua totalidade, consulte-se o anexo documental n.º 8.  
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Através de oitenta curtos versos, Neves retrata a magia da Festa. Escreve Neves: «Mil 

foguetes no ar / gente até mais não / Ela há-de gostar / desta procissão. // Mesmo quem 

não presta / hoje até se dana / que é a Tua festa / Nossa Mãe Soberana / alta é a capela / 

chumbo esse andor Teu / mas correr p’ra ela / é correr p’ra o céu / rampa que é um 

perigo / grande que só vendo-a / dá-nos muito figo / traz-nos muita amêndoa / sol que 

nos abrasa / nosso amor Te aqueça / vais p’ra Tua casa / vamos lá depressa / levam-Te 

os mais fortes / moços de Loulé / às vezes há mortes / salva-nos a fé / fé no ano novo / 

que hás-de abençoar / Mãe olha o Teu povo / grita ‘vai ao ar’. // Vai no ar a Santa / p’ra 

Sua capela / tanta gente tanta / vai ao céu com Ela //»
437

. 

Em 1986, seria a vez do poeta José Galvão Balsa versejar a Festa da Mãe 

Soberana. Num poema muito impressivo, Galvão Balsa poetou: «Pelas ruas de Loulé / 

Passa um cortejo de fé. / Vai um povo comovido, / Atrás de um andor florido, / Toca a 

música a preceito, / Há foguetes pelo ar / E todos levam no peito / O coração a rezar… / 

É a Virgem, a Mãe Soberana, / Aos ombros de homens valentes, / Que são fortes e são 

crentes, / E é um povo que se ufana / Da sua fé verdadeira / E da sua Padroeira. / E 

quando volta a Senhora / À capela onde mora, / Agita-se a procissão, / Em marcha viva, 

apressada, / Uma força estranha anima, / Toda a gente, encosta acima, / E a Mãe 

Soberana, aclamada / P’los vivas da multidão, / Num hino de ardente fé, / É astro no 

alto a brilhar / Do trono do seu altar / - A Rainha de Loulé!»
438

    

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
436

 Cf. Leonel NEVES, «Ladainha Louletana», in Natural do Algarve, colecção Poesia e Verdade, 

[s.l.], Guimarães Editores, 1968, p. 65.  

437
 Cf. ibidem, pp. 66-68.   

438
 Cf. José Galvão BALSA, Rotas do Sol e do Mar, Silves, edição da Câmara Municipal de 

Silves, 1986. Este poema foi também publicado in A Voz de Loulé, de 9 de Outubro de 1986.  
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XII – Conclusão 

Em Loulé são poucos os que se referem à Imagem pela sua denominação canónica: 

Nossa Senhora da Piedade. Preferem utilizar o secular epíteto que, em boa hora, alguém 

inventou – Mãe Soberana. Mãe Soberana dos louletanos, acrescento eu. Adicionado, 

dessa forma, mais um versículo à ladainha de Nossa Senhora, invocando-A sob a 

designação de Mãe Soberana. 

 Este trabalho pretendeu estudar a evolução desse culto, em Loulé, na Época 

Contemporânea.  

 Concluiu-se que o culto, com o passar dos anos, foi crescendo na sua dimensão e 

popularidade. Observou-se que no decorrer do século XVIII o culto a Nossa Senhora da 

Piedade era já a maior devoção cultuada localmente. Desse facto constituem prova as 

deliberações municipais ordenando que se realizassem algumas procissões 

extraordinárias, conduzindo a Imagem para a vila, nomeadamente para que se fizessem 

as preces «ad petendam pluviam» (1750 e 1773). Loulé era já um grande «concelho» e 

um importante centro rural. Era, conjuntamente com Silves, o maior «concelho» 

agrícola de toda a província. E as populações precisavam da intercessão da Mãe 

Soberana junto do seu Filho Jesus, para que ele não se esquecesse de enviar água para 

os campos. Água de misericórdia: tão necessária ao florescimento das colheitas. 

Mas, então, qual o motivo para tamanha devoção Mãe Soberaneira, se na vila já 

existiam uma mão cheia de (outras) Senhoras? E todas elas com capelas próprias no seio 

da povoação. Não valiam para os louletanos as outras Senhoras - N. S.ª do Carmo, N. 

S.ª da Conceição, N. S.ª do Pilar, N. S.ª dos Pobres e N. S.ª das Portas do Céu? Não 

acorreriam Elas às maiores aflições louletanas? Teriam as suas intercessões junto do seu 

Filho menos poder? Não se sabe ao certo. Sabe-se, isso sim, que era à Nossa Senhora da 

Piedade que os filhos de Loulé mais recorriam.  

 Através da análise das receitas e das despesas da Mordomia, para o período 

compreendido entre 1806 e 1911, verifica-se a existência de uma evolução positiva nas 

receitas totais da Mordomia, bem como ao nível das receitas ordinárias. Facto que a 

Mordomia aproveitou para proceder a algumas obras na ermida, nas casas adjacentes à 

ermida, na compra de novas alfaias religiosas, na encomenda de um novo andor e na 

pintura das paredes interiores da ermida. O crescimento ao nível das receitas ordinárias, 

principalmente o crescimento da receita recolhida pela «Mesa» no dia da Festa Grande, 
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faz pressupor um crescimento ao nível dos fiéis que se deslocavam até Loulé para 

assistir à Festa anual.   

 No decorrer do século XIX verifica-se a «verdadeira consolidação local do 

culto» com a Câmara Municipal de Loulé a decretar a condução extraordinária da 

Imagem para a vila em diversas situações (p. ex: casamento real da rainha D. Maria II, 

em 1835; tremor de terra, em 1856). 

Por outro lado, demonstrou-se que no virar do século XIX para o século XX, a 

Festa da Mãe Soberana era já um das maiores manifestações religiosas celebradas a Sul 

do Douro. Os periódicos informam que a Festa é assistida, anualmente, por milhares de 

fiéis. Para esse facto terá contribuído a conjugação de diversos factores. Destacando-se, 

de entre eles, a espectacularidade da própria Festa; a singularidade da subida da ladeira; 

o significativo crescimento populacional ocorrido na vila e no concelho de Loulé ao 

longo do século XIX (entre 1802 e 1900 a população residente na vila cresceu 205% e 

no concelho cresceu cerca de 215%); e, principalmente, a melhoria registada nas vias e 

nos meios de comunicação, com a chegada, em 1889, do comboio a Faro. Neste 

particular, as deslocações inter-regionais vêem-se facilitadas. Torna-se mais fácil vir até 

Loulé. Organizam-se as primeiras excursões de comboio, propositadamente para a Festa. 

Estabelecem-se os primeiros «bilhetes especiais de ida e volta», a preços muito 

convidativos, como nos dá conta a imprensa local e regional da época. Excursões que, 

na década de 1910, saíam de vários pontos do Algarve e até das «estações de Beja».  

Chegados ao século XX a Festa redimensiona-se. Os pregadores convidados 

deixam de pertencer, tradicionalmente, à diocese do Algarve, começando a deslocar-se 

igualmente de outras dioceses. A partir da década de 1920 a tradição de convidar um 

pregador sacro oriundo de fora da diocese do Algarve passa a quase regra. Entre 1920 e 

2000 foram mais de sessenta os pregadores convidados que se deslocaram de fora da 

diocese. A par de padres, passam a ser convidados, também, frades, deputados, 

professores universitários, professores de seminários, advogados, directores de jornais 

católicos, jornalistas, entre outras profissões. O púlpito louletano diversifica-se. 

Intensifica-se o prestígio dos oradores convidados. A qualidade oratória aumenta. A 

Festa alarga as suas fronteiras. 

Na segunda metade do século XX o culto Mariano louletano assiste à sua 

‘nacionalização’. Prova irrefutável desse fenómeno é o facto de o estandarte 

processional do santuário louletano ser um dos quatro estandartes portugueses a ser 
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convidado para ir representar o culto Mariano em Portugal na «Festa da Realeza de 

Maria», que se realizou em Roma (1954). Em que se fizeram representar os estandartes 

dos quatrocentos santuários Marianos mais representativos de todo o Mundo Católico. 

De Portugal deslocaram-se, até Roma, apenas quatro estandartes: N. S.ª da Conceição 

(Vila Viçosa), N. S.ª do Sameiro (Braga), N. S.ª de Fátima (Fátima) e N. S.ª da Piedade 

(Loulé). 

Facto que terá aguçado a curiosidade do cardeal-patriarca, D. Manuel Gonçalves 

Cerejeira, em conhecer a Imagem e o santuário louletano. Visita, essa, que se realizou, 

por iniciativa do próprio, em 1961.  

Por outro lado, constituindo a Nossa Senhora da Piedade o maior denominador 

comum entre os filhos de Loulé, «a alma desse povo» como lhe chamou o poeta Aleixo, 

constatou-se que a sua popularidade foi, por diversas vezes, instrumentalizada para fins 

políticos. Em vários regimes. E por diversas facções.  

Em 1893, em plena Monarquia Constitucional, os regeneradores locais acusaram 

os progressistas locais de terem ido à ermida «raptar» a Imagem, para a trazerem-Na 

«descomposta» para a sede paroquial da nova freguesia da vila (São Sebastião). Houve 

rebelião. Troca de acusações. Polémicas jornalísticas. Artigos virulentos na imprensa 

local. Discussões acaloradas em reuniões de vereação. E só o bispo do Algarve poria 

cobro à contenda: dando razão à vereação regeneradora recentemente eleita.  

Na «República Velha» (1911 – 1917) a situação foi mais grave. Houve de tudo 

um pouco nas Festas da Piedade. E para todos os gostos e feitios. Apenas uma pequena 

amostra. Agressões físicas ao Delegado do Procurador da República, por assistir 

«coberto» ao sermão no largo da Liberdade (em 1912) e ao presidente da Comissão 

Municipal Administrativa, pelo mesmo motivo (em 1913). Bengaladas (em 1912). 

«Vivas à República!» (em 1913). Cajadadas (em 1913). Uma mão partida (em 1913). 

Um processo e uma condenação em tribunal (em 1913). Ameaça de greve por parte da 

Associação de Sapateiros de Loulé caso a procissão fosse proibida pelo administrador 

do concelho (em 1913). Pregação pública do bispo do Algarve após dois anos de 

forçado exílio da sua diocese (em 1914). Entre muitas outras situações. Em Abril de 

1915, O Sul, semanário regional afecto ao Partido Republicano Evolucionista, de 

António José de Almeida, escrevia que: «A concorrência de forasteiros foi enorme, 

sendo unânime a satisfação de todos pela tolerância usada pelo actual governo que 

demostra muito eloquentemente que todos cabem dentro da República – católicos e não 
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católicos –, logo que as autoridades saibam assegurar a liberdade de pensamento que a 

todos assiste»
439

.  

Acontecimentos verdadeiramente incomuns, numa diocese composta por 

paróquias que poucos problemas terão levantado às restrições que a Lei de Separação 

do Estado das Igrejas veio a impor às procissões e às manifestações de culto religioso 

ao ar livre. Veja-se, por exemplo, as proibições impostas a várias procissões realizadas 

em Faro, em que a tradicional procissão do enterro do Senhor, realizada ancestralmente 

na noite de sexta-feira Santa, esteve proibida entre 1911 e 1914, só se voltando a 

realizar na Semana Santa de 1915
440

. Em Tavira, por exemplo, as procissões das Cinzas 

e dos Ramos não saíram para as ruas na Semana Santa de 1911
441

. Na vila de São Brás 

de Alportel, a tradicional procissão da Ressureição, ou das Tochas Floridas, como é 

mais comummente conhecida, que saía para as ruas na manhã do Domingo de Páscoa, 

não se realizou entre 1914 e 1919, só se voltando a organizar em 1920
442

. Em Lagos, a 

procissão da Ressureição não se realizou entre 1911 e 1940
443

. Em Silves, por exemplo, 

a imprensa local e regional relata que o número de fiéis que as incorporava era tão 

residual, ficando muito abaixo das assistências verificadas em anos recentes
444

.  

Em resumo: durante dois anos consecutivos (1913 e 1914) o jacobinismo 

republicano local, tentou, por todos os meios ao seu alcance, impedir a realização da 

Festa. Porém, o bairrismo louletano assim não o permitiu. E os apaniguados do Dr. 

Afonso Costa não conseguiram atingir os seus objectivos. Será que desconheciam a 

forma de como este culto se encontrava tão fortemente enraizado na alma do povo, 

subestimando a sua devoção? O Mãe Soberanismo dos devotos locais falaria mais alto. 

A tradição da Festa era secular. E o povo Mãe Soberaneiro jamais poderia aceitar tal 

proibição.  

                                                             
439

 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º 158, ano 3, de 25 de Abril de 1915, p. 2. 

440
 Cf. «A procissão do enterro do Senhor», in O Algarve, n.º 367, de 4 de Abril de 1915, p. 1.  

441
 Cf. O Heraldo, n.º 1.486, de 29 de Janeiro de 1911, p. 3, e cf., igualmente, MOURA, Maria 

Lúcia de Brito, op. cit., p. 373.  

442
 Cf. DUARTE, José da Cunha, DUARTE, Afonso da Cunha, Páscoa no Algarve. Procissão 

das Tochas Floridas, São Brás de Alportel, Casa da Cultura António Bentes (São Brás de Alportel), 2010, 

p. 146.  

443
 Cf. ibidem, p. 126.  

444
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Mas, em democracia, também haveria de existir uma tentativa de 

aproveitamento político da popularidade da Mãe Soberana. Por intermédio de uma 

inédita acção de marketing político. Que teve tanto de criatividade, quanto de patetice. 

Nos finais de 1982 apareceram pintados dois grandes murais em Loulé (Palácio do 

Trigo e na ladeira do Rato), com a seguinte inscrição, a tinta vermelha: «A Mãe 

Soberana Vota no P.P.D./P.S.D.» Não se sabe ao certo quem os terá escrito; sabe-se, 

somente, que foram pintados, com grande probabilidade, por apoiantes do Partido 

Popular Democrático, em Loulé. Decorria, na altura, a campanha eleitoral para as 

eleições autárquicas de 12 de Dezembro de 1982, que, em Loulé, seriam ganhas pela 

força partidária que alguns quiseram colocar a Mãe Soberana a apoiar
445

. Sendo eleito 

para presidente da Câmara o cabeça-de-lista do partido vencedor, o Dr. José Mendes 

Bota.   

Ao nível da especificidade da forma como é celebrada a Festa Grande 

confirmou-se a tese sugerida por Joaquim Romero Magalhães, isto é, a existência, na 

realidade, não de uma, mas, sim, de «duas Festas»: a «oficial» e a «popular». Duas 

Festas numa só. Demonstrou-se como é que num único dia, por sinal o «Dia Maior» 

para os louletanos, o sagrado se une, tão intensamente, ao profano. A fé ao espectáculo. 

A solenidade à gritaria. A compostura à correria. Num «louco entusiasmo» só explicado 

à luz de uma «exuberância pagã», sempre presente, e facilmente identificável, ao longo 

da Festa. Todavia, conclui-se que é este secular jogo de compatibilidades, entre uma 

religião dita de «oficial» e outra dita de «popular», que, na Festa da Mãe Soberana, 

aprenderam desde há muito a conviver juntas, que tornam a Festa tão especial. 

Resultando num caso de religiosidade popular muito próprio, talvez mesmo único, em 

todo o nosso país.  

Explicou-se que a tradição dos Homens do Andor surgiu em 1760, ano em que o 

andor utilizado para conduzir a Imagem para a vila passou a ter as actuais oito posições, 

em vez das anteriores quatro. Nessa sequência, demonstrou-se a mudança verificada ao 

nível da nomeação dos Homens do Andor; que, com a construção e a utilização do novo 

andor, deixaram de ser escolhidos pelos cargos que exerciam na vila, passando a ser 

                                                             
445

 Nas eleições autárquicas de 12 de Dezembro de 1982 o P.P.D/P.S.D. ganhou com 43,84% do 

total de votos para a Câmara Municipal de Loulé, elegendo quatro dos sete mandatos, tendo o P.S. ficado 

em segundo lugar com 29,73% das intenções de voto, elegendo dois mandatos; para a Assembleia 

Municipal o P.P.D./P.S.D. ganhou com 42,44% do total de votos, elegendo dezasseis dos trinta e cinco 

deputados municipais, tendo o P.S. ficado em segundo lugar com  30,45% das intenções de voto, 

elegendo onze mandatos.  
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selecionados pela sua força física. Relevou-se a importância da ruralidade na selecção 

dos Homens do Andor, justamente, pelo facto de os homens mais fortes do concelho se 

encontrarem nos campos, trabalhando na agricultura. Provou-se como a comunidade 

andaluza que emigrou para Loulé, por intermédio de sucessivas vagas ao longo do 

século XIX, introduziu significativas características no decorrer da Festa, assim como 

no modus operandi dos Homens do Andor; tornando-a, por essa forma, muito mais 

consentânea com as manifestações religiosas que se realizam na vizinha Andaluzia do 

que com aquelas que se celebram nas restantes regiões do nosso país.    

Tratou-se, assim, de um estudo realizado a um fenómeno específico de 

religiosidade popular no Sul do país, que, de algum modo, como creio que ficou 

demonstrado, se articula com o profano e com a secularização típicas das últimas 

décadas. A combinação da fé Mariana em Loulé com a existência de algumas 

características pagãs na Festa, expressa bem a diversidade das atitudes mentais dos seus 

participantes. A Igreja Católica, desde há longos tempos, que funcionava como 

elemento de enquadramento institucional de uma expressão popular forte, sobretudo na 

região do Algarve, mas, também, na restante parte meridional do país (e não só). 

Sempre omnipresente através dos seus representantes – alto e baixo cleros – o 

catolicismo aproveitava especialmente as procissões para veicular a sua mensagem 

evangelizadora numa área geográfica, apesar de tudo, diferente do Norte e do Centro do 

país, zonas em que catolicismo sempre foi maior. A Sul do Tejo, como se sabe, a 

religiosidade era menos profunda, como tem sido demonstrado através de vários estudos. 

No Algarve a situação era mais particular. E Loulé, através do seu culto à Mãe Soberana, 

centralizava a fé católica e o cristianismo melhor, ou pior, assimilado, que se renovava 

com o passar dos anos. A própria Festa era a demonstração desse renovamento da 

religião popular nas multidões que iam acorrendo às celebrações festivas.  

Desta forma, aqui fica um contributo historiográfico para o estudo do culto à 

Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, na Época Contemporânea. A terminar, faço votos 

para que surjam outros estudos sobre este culto nos campos da Antropologia Social, da 

Antropologia Cultural, da Antropologia Histórica, da Etnologia, da Fenomenologia da 

Religião ou da Sociologia das Religiões. Penso que ficaríamos todos a conhecer melhor 

este fenómeno de religiosidade popular se aparecessem outros estudos científicos no 

âmbito dessas ciências sociais. Porque, disso não tenhamos dúvidas, há toda uma bela 

história ainda por escrever...  



137 
 

 

XIII – Fontes  

 

XIII.01 – Fontes manuscritas 

 

Arquivo Distrital de Faro  

TJCLLE, cx. n.º 903, mç. n.º 38, processo n.º 25, ano: 1913, autor do processo: 

Ministério Publico, reu: José Augusto.   

 

Arquivo Histórico da Diocese do Algarve  

Chancelaria, Clero, cx. 16, processo n.º 87.  

Chancelaria, Clero, cx. 21, processo n.º 122.  

Chancelaria, Clero, cx. 31, processo n.º 179.   

Chancelaria, Clero, cx. 44, processo n.º 276.  

Chancelaria, Clero, cx. 59, processo n.º 364.  

Chancelaria, Clero, cx. 61, processo n.º 378.  

Chancelaria, Clero, cx. 69, processo n.º 433.  

Chancelaria, Clero, cx. 81, processo n.º 508.  

Chancelaria, Clero, Livro n. º 356.  

Chancelaria, Matrícula dos Ordenados, n.º 373.  

Chancelaria, Matrícula dos Ordenados, Livro n.º 340.  

 

 

Arquivo Municipal de Loulé  

Fundo do Administrador do Concelho de Loulé:  

Copiadores da Correspondência Expedida pela Administração do Concelho, 

ofícios expedidos nos dias 2 e 3 de Abril de 1913.  

 



138 
 

 

Fundo da Câmara Municipal de Loulé:  

Correspondência Recebida na Câmara Municipal de Loulé, mç. 92, ofício de 6 

de Março de 1913. 

Livro de Actas das sessões de Vereação de 1834-1837.  

Livro de Actas das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Loulé, 1889-

1893.  

Livro de Actas das Sessões Ordinárias Câmara Municipal de Loulé, 1914-1926.  

Livros de Registo da Correspondência Recebida na Câmara Municipal de 

Loulé, 1912-1914, ofício de 6 de Março de 1913.  

Registo de Inventários e Relações das Instituições Religiosas e dos Eclesiásticos 

Existentes no Concelho. Arrolamento da Igreja.  

 

Fundo da Confraria de Nossa Senhora da Piedade:  

Livro de Registo de Contas da Confraria de Nossa Senhora da Piedade, 1652-

1683.   

Livro de Registo de Contas da Confraria de Nossa Senhora da Piedade, 1751-

1786.  

 

Fundo da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade:  

Documentos de Receita e Despesa relativos aos anos de 1896-1897.  

Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1806-1842.  

Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1842-1865.  

Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909.  

Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1910.  

Livro do Tombo dos Foros e Juros da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 

1836.  



139 
 

Registo de Documentos Relativos a Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa 

Senhora da Piedade, Conta Corrente do ano de 1894.  

Registo de Documentos Relativos a Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa 

Senhora da Piedade, Conta Corrente do ano de 1895.  

Registo de Inventário da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1834 – 1908.  

Relação dos Foros da Mordomia Cobrados até 1895.  

 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo  

Dicionário Geográfico de Portugal, 1758, tomo 21, memória 126, fls. 1159-

1164.  

 

Arquivo da Paróquia de São Sebastião, em Loulé  

Livro de Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 

1880-1901. 

Livro de Registo dos Párocos que Celebraram Cerimónias Religiosas na Ermida, 

1968-1989.  

Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1958 – 1962.  

Livro de Registo de Promessas à Nossa Senhora da Piedade, 1967 – 1974.  

 

  



140 
 

XIII.02 – Fontes impressas 

AA. VV., Guía de fiestas de la provincia de Huelva, Huelva, Fundación El 

Monte, 2006.  

ALEIXO, António Fernando, Uma Linda Quadra Glosada à Nossa Senhora da 

Piedade de Loulé, impresso sobre papel, 1925.  

CASTELA, Victor, Festas da Nossa Senhora da Piedade. Poesia dedicada à 

Senhora da Piedade, impresso sobre papel, Abril de 1944.  

LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho, Portugal Antigo e 

Moderno – Diccionario Geographico, Estatistico, Chorographico, Heraldico, 

Archeologico, Historico, Biographico e Etymologico de todas as cidades, villas e 

freguesias de Portugal e de grande numero de aldeas / por Augusto Soares de Azevedo 

Barbosa de Pinho Leal, Lisboa, editora de Matos Moreira & Companhia, 4.º volume, 

1873-1890.   

MONFORTE, Frei Manuel, Chronica da Provincia da Piedade, primeira 

Capucha de toda a Ordem, & Regular Observancia de nosso Seraphico Padre S. 

Francisco, dedicada ao Serenissimo Senhor Dom Joam, Principe de Portugal, e Duque 

da Real Casa de Bragança / composta por Frey Manoel de Monforte, Prègador, filho da 

mesma Provincia, segunda impressão, Lisboa, na Officina de Miguel Manescal da Costa, 

Impressor do Santo Officio, 1751, [primeira impressão: 1696].  

PELA VERDADE AO POVO DE LOULÉ, da autoria da Comissão Promotora 

das Festas da Piedade, de 1914, que faz parte do espólio particular de Pedro de Freitas, 

que se encontra depositado no Centro de Documentação de História Local da Câmara 

Municipal de Loulé. 

Relaçam do terramoto do primeiro de Novembro do anno de 1755 com os 

effeitos, que particularmente cauzou neste reino do Algarve, Faro, Biblioteca da 

Universidade de Coimbra, 1756.  

Relatório e Contas do «Legado Manuel Joaquim Pedro» e das Festas da Nossa 

Senhora da Piedade, Loulé, Tipografia Louletana, 1950.   

SANTA MARIA, Frei Agostinho de, Santuário Mariano, tomo VI, 1716. 



141 
 

VASCONCELOS, José Leite de, Cancioneiro Popular Português, coligido por 

José Leite de VASCONCELOS, coordenação e introdução de Maria Arminda Zaluar 

Nunes, volume III, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1983. 

VEIGA, Sebastião Philipes Martins Estácio da, Romanceiro do Algarve, Lisboa, 

Imprensa de Joaquim Germano de Sousa Neves, 1870.  

VIEGAS, Padre Joaquim da Palma, Relatório e contas da Festa de Nossa 

Senhora da Piedade, Loulé, Tipografia Louletana, Dezembro de 1947.  

 

Programas de Festa: 

Programa dos Grandiosos Festejos em Honra de Nossa Senhora da Piedade, de 

Loulé nos dias 11 ,12 e 13 de Abril de 1920. 

Programa das Tradicionais Festas de Nossa Senhora da Piedade em Loulé nos 

dias 3, 4 e 5 de Maio de 1924.  

Programa das Grandiosas Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade nos 

dias 17, 18 e 19 de Abril de 1926.  

Programa [das] Deslumbrantes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

em Loulé nos dias 3, 4 e 5 de Maio de 1930.  

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé em 

1933.  

Programa das Deslumbrantes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé em 1934.  

Programa das Grandiosas Festas de Nossa Senhora da Piedade e da Vila de 

Loulé nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 1935.  

Programa das Solenes Festas em Honra da Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de Abril de 1939.  

Programa da Festa da Nossa Senhora da Piedade em Loulé nos dias 6 e 7 de 

Abril de 1940.  

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade de 6 a 21 de 

Abril de 1947 em Loulé.   



142 
 

Programa dos Grandiosos Festejos em Honra da Nossa Sra. da Piedade em 

Loulé de 28 de Março a 12 de Abril de 1948. 

Programa das Solenes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

(1950). 

Programa das Solenidades em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

que decorrem de 25 de Março a 9 de Abril de 1951.  

Programa das Solenidades da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 

13 a 28 de Abril de 1952.  

Programa das Solenidades da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 

5 a 19 de Abril de 1953.  

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé de 10 a 24 de Abril de 1955. 

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé que decorrem de 1 a 15 de Abril de 1956.  

Festa da Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 21 de Abril a 5 de Maio de 

1957.  

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé de 2 a 17 de Abril de 1961. 

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé de 22 de Abril a 6 de Maio de 1962. 

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé de 29 de Março a 13 de Abril de 1964. 

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé de 18 de Abril a 3 de Maio de 1965.  

Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade 

em Loulé de 10 a 25 de Abril de 1966.  

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade que decorrem de 

6 a 10 de Abril de 1967 em Loulé.  

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade que decorrem de 

6 a 21 de Abril de 1969 em Loulé.  



143 
 

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade De 29 de Março 

a 13 de Abril de 1970 em Loulé.  

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade De 11 a 26 de 

Abril de 1971 em Loulé.   

Programa de Festas em Loulé em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 1976.  

Programa de Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, Loulé, Abril de 

1977.  

Programa Litúrgico das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

Padroeira da Vila de Loulé, de 3 de Abril a 17 de Abril de 1983.  

Programa Litúrgico das Solenes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

Padroeira de Loulé, de 7 a 21 de Abril de 1985.  

Programa Litúrgico das Solenidades em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

Padroeira da Vila de Loulé, de 19 de Abril a 3 de Maio de 1987.  

Programa Litúrgico das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

Padroeira da Cidade de Loulé, 3 a 17 de Abril de 1988. 

Programa Litúrgico das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

Padroeira da Cidade de Loulé, 26 de Março a 9 de Abril de 1989.  

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 29 de Abril de 1990.  

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 14 de Abril de 1991 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 23 de Abril de 1993.  

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 17 de Abril de 1994.  

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 30 de Abril de 1995. 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 21 de Abril de 1996. 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 13 de Abril de 1997. 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 26 de Abril de 1998. 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 18 de Abril de 1999. 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, Ano Jubilar – 

Peregrinação Diocesana, 7 de Maio de 2000.  



144 
 

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, Festa em sua honra, 

29 de Abril de 2001.     

Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 14 de Abril de 2002.  

Programa da Festa Grande da Mãe Soberana, dia 4 de Maio de 2003, em Loulé.  

Programa Mãe Soberana, Festa Grande em Loulé, 25 de Abril de 2004.  

Programa Mãe Soberana, Festa Grande em Loulé, 10 de Abril de 2005. 

Programa Mãe Soberana, Nossa Senhora da Piedade, Festa Grande, 30 de 

Abril de 2006.  

Programa Mãe Soberana 2010.  

Programa Mãe Soberana 2011, Nossa Senhora da Piedade, Loulé.  

Programa Mãe Soberana 2012, Nossa Senhora da Piedade, Loulé.  

Programa Mãe Soberana 2013, Nossa Senhora da Piedade, Loulé.  

 

 

XIII.03 – Fontes periódicas citadas   

 

A Avezinha, Paderne (Albufeira), 2001.  

Alma Algarvia, Silves, 1911, 1912, 1913.  

Alma Algarvia, Loulé, 1927.  

A Província do Algarve, Tavira, 1911.  

A Voz de Loulé, Loulé, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1966, 1973, 1978, 

1979, 1986, 1989, 2009, 2010, 2011.   

Correio do Sul, Faro, 1920, 1921.    

Ecos do Sul, São Brás de Alportel, 1912.  

Folha do Domingo, Faro, 1914, 1915, 1916, 1917, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 

1926, 1927, 1929, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1958, 1972, 1973, 1974, 

1975, 1980, 1982, 1984, 1992, 1995, 2008. 

Gazeta dos Caminhos de Ferro, Lisboa, 1939.        



145 
 

Notícias de Loulé, Loulé, 1910.  

Notícias de Loulé, Loulé, 1992, 1993, 1995.  

Novidades, Lisboa, 1954, 1961.   

O Algarve, Faro, 1912, 1914, 1915, 1916, 1933, 1938.     

O Algarvio, Loulé, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893.   

O Algarvio, São Brás de Alportel, 1912. 

O Heraldo, Faro, 1912, 1914.  

O Heraldo, Tavira, 1906, 1907, 1911.  

O Louletano, Loulé, 1893, 1895.  

O Louletano, Loulé, 1937, 1938.   

O Louletano, Loulé, 2002.   

O Mundo, Lisboa, 1911, 1912.    

O Povo Algarvio, Loulé, 1910.   

O Pregoeiro, Loulé, 1900, 1901.   

O Primeiro de Maio, Loulé, 1914, 1916, 1919.   

O Século, Lisboa, 1895.    

O Sul, Faro, 1912, 1915.    

Recenseamento Geral da População Portuguesa de 1950, 1960, 1981 e 1991.  

 

 

 

  



146 
 

XIV – Bibliografia consultada 

 

XIV.01 – Trabalhos e estudos  

 

AA. VV., Actas del II Congresso de Capataces y Costaleros, organización de la 

Antigua Archicofradía, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Madre de Dios del 

Rosario, Fundación Sevillana de Electricidad, Sevilla, Octubre de 1996, Sevilla, 

Guadalquivir, 1998.   

ALEIXO, João Chagas, e PALMA, Jorge, Catálogo da exposição Mãe Soberana: 

o culto, as gentes, o património, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2004.  

ALMEIDA, Fortunato de, História da Igreja em Portugal, volume II, Porto-

Lisboa, Livraria Civilização Editora, 1968.  

BALSA, Galvão, Rotas do Sol e do Mar, Silves, edição da Câmara Municipal de 

Silves, 1986.  

BONIFÁCIO, Maria de Fátima, D. Maria II, Lisboa, Círculo de Leitores e 

Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, 2007.  

BRANDÃO, Raul, Memórias, volume II, Lisboa, Perspectivas e Realidades, s/d..  

BRITES, Geraldino da Silva Baltasar, Febres Infecciosas. Notas sobre o 

Concelho de Loulé, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 1914.  

CABRAL, Fernando, Festas de Nossa Senhora dos Remédios, A Romaria de 

Portugal, Lamego, F. Cabral, 2002.  

CABRAL, João de Pina, Filhos de Adão, Filhas de Eva. A visão do mundo 

camponesa do Alto Minho, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989.  

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan, Diccionario Cofradiero. Más de 3.580 

expresiones de la Semana Santa de Sevilla, y outras de España, 3.ª edición aumentada, 

corrigida y actualizada, Sevilla, editoral Castillejo, 2002.    

CATROGA, Fernando, Entre Deuses e Césares. Secularização, Laicidade e 

Religião Civil, Uma perspectiva histórica, Coimbra, Almedina, 2006.  

 

 



147 
 

CLEMENTE, Manuel, A Fé do Povo. Compreender a religiosidade popular, 

Colecção Cadernos de Teologia e Pastoral, Apelação, Paulus Editora, 2002.  

CORREIA, António Horta, Sebastian Ramírez (1828-1900). Subsídio 

documental para uma biografia, Vila Real de Santo António, edição da Câmara 

Municipal de Vila Real de Santo António, 2008.  

COSTA, Alexandre, ANDRADE, César, SEABRA, Clara, MATIAS, Luís, 

BAPTISTA, Maria Ana, NUNES, Sara, 1755 - Terramoto no Algarve, [s.l.], Centro 

Ciência Viva do Algarve, 2005.  

DUARTE, Afonso da Cunha, A República e a Igreja no Algarve, São Brás de 

Alportel, Casa da Cultura António Bentes (São Brás de Alportel), 2010.  

DUARTE, Afonso da Cunha, A Igreja e a Diocese do Algarve, São Brás de 

Alportel, Casa da Cultura António Bentes (São Brás de Alportel), 2011.  

DUARTE, J. Cunha, Algarve, tradições musicais, III volume, coordenação de 

Rui Jerónimo e de J. Cunha Duarte, Faro, edição do Grupo Musical de Santa Maria e da 

Casa da Cultura António Bentes, 1997.  

DUARTE, José da Cunha, DUARTE, Afonso da Cunha, Páscoa no Algarve. 

Procissão das Tochas Floridas, São Brás de Alportel, Casa da Cultura António Bentes 

(São Brás de Alportel), 2010.   

ESPÍRITO SANTO, Moisés, Cinco Mil Anos de Cultura a Oeste. Etno-História 

da Religião Popular numa região da Estremadura, Lisboa, Assírio e Alvim, 2004.   

FREITAS, Pedro de, História da Música Popular em Portugal (Versão 

Tradicional da Música Popular em Loulé), Lisboa, Tipografia da Liga dos Combatentes 

da Grande Guerra, 1946.  

FREITAS, Pedro de, Quadros de Loulé Antigo – A Alma de Loulé em Livro, 2.ª 

edição corrigida e aumentada, Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 1980.  

GALLARDO, Juan María, ¡Venga de Frente! Los hermanos costaleros en la 

Semana Santa de Sevilla, Sevilla, Abec editores, 2011.  

GOMES, Manuel Teixeira, Carnaval Literário, [s.l.], Portugália, 1960.  

GUEDES, Natália Correia, ROQUE, Maria Isabel, GUERREIRO, Dália Maria, 

Thesaurus. Vocabulário de objectos do culto católico, direcção internacional de Sandra 



148 
 

Vasco Rocca, coordenação em Portugal de Natália Correia Guedes, colaboração do 

Cónego Manuel Lourenço, com coordenação da Universidade Católica Portuguesa, do 

Instituto de Coordenação de Investigação Científica e da Mediateca Intercultural, Vila 

Viçosa, Fundação Casa de Bragança, 2004.  

HURTADO SÁNCHEZ, José (ed.), Religiosidade Popular Sevillana, Colección 

Cultura Viva, n.º 15, Sevilla, Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla / 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2000.  

IRIA, Alberto, A Invasão de Junot no Algarve, Lisboa, Tipografia Inácio Pereira 

Rosa, 1941.  

JORGE, Lídia, «Sexto Olhar», in Loulé, 5 Olhares, direcção de Miguel Madeira, 

Loulé, edição da Câmara Municipal de Loulé, 2002, pp. 7-10.  

JUSTINO, David, A formação do Espaço Económico Nacional, 1810-1913, 

volume I, Lisboa, editora Vega, 1988. 

LAMEIRA, Francisco, A Ermida de Nossa Senhora da Piedade, Loulé, Câmara 

Municipal de Loulé – Divisão de Cultura e Património Histórico, 2000.  

LAMEIRA, Francisco Ildefonso, A Talha no Algarve durante o Antigo Regime, 

Faro, Câmara Municipal de Faro, 2000.  

LEAL, João, As Festas do Espírito Santo nos Açores. Um estudo de 

antropologia social, Lisboa, Dom Quixote, 1994.  

LEITE, Fernando, História do Sameiro, Braga, edição da Confraria de Nossa 

Senhora do Sameiro, 1964.  

LOPES, João Baptista da Silva, Corografia ou Memória Económica, Estatística 

e Topográfica do Reino do Algarve, Lisboa, Academia Real das Ciências, 1841.  

MARQUES, Luís, Tradições Religiosas entre o Tejo e o Sado. Os Círios do 

Santuário da Atalaia, 3.ª edição revista e aumentada, Lisboa, Assírio e Alvim, 2005.   

MARQUES, Luís, Arrábida e a sua Religiosidade Popular, Lisboa, Assírio e 

Alvim, 2009.  

MARRANA, Cónego José António, História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, [s/n], 1957.  



149 
 

MARREIROS, Glória Maria, Quem Foi Quem? - Duzentos Algarvios do Século 

XX, 1.ª edição, Lisboa, edições Colibri, 2000.       

MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no século Vinte. 1.º volume - Da 

decadência da Monarquia à implantação da República, Loulé, edições Colibri e 

Câmara Municipal de Loulé, 2001.  

MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no século XX, 2.º volume, A Primeira 

República, 1910-1926, Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 2004.   

MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, A Segunda República – A 

Ditadura – Da Génese ao Declínio de 1926 a 1968, 3.º volume, Lisboa, edição da 

Câmara Municipal de Loulé, 2005.  

MENDES, António Rosa, e FIDALGO, Andreia, Faro, colecção Roteiros 

Republicanos, Matosinhos, QuidNovi, 2010.  

MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do Algarve, volume I, 

Faro, Comissão de Coordenação da Região do Algarve, 1988. 

MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do Algarve, volume II, 

Faro, Comissão de Coordenação da Região do Algarve, 1988.  

MORENO RODRÍGUEZ, Rafael, y RÍOS BERMÚDEZ, Moisés, ¿Locos del 

Costal?, Aproximación psicológica al costalero, Sevilla, Abec editores, 2012.  

MOURA, Maria Lúcia de Brito, A «Guerra Religiosa» na Primeira República, 

2.ª edição, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade Católica 

Portuguesa, 2010.   

NETO, Vítor, O Estado, a Igreja e a Sociedade em Portugal: 1832-1911, Lisboa, 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998.  

NEVES, Leonel, Natural do Algarve, colecção Poesia e Verdade, [s.l.], 

Guimarães Editores, 1968.  

OLIVEIRA, Ataíde de, Monografia do Concelho de Loulé, 3.ª edição, edição 

fac-similada, Faro, Algarve em Foco Editora, 1989 [1905].  

OLIVEIRA, P.
e
 Miguel de, Santa Maria na História e na Tradição Portuguesa, 

Lisboa, União Gráfica, 1967.  



150 
 

PALMA, Jorge Filipe Maria da, Dicionário Toponímico – Cidade de Loulé, 

Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009.  

PENTEADO, Pedro, Peregrinos da memória. O santuário de Nossa Senhora da 

Nazaré. 1600-1785, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade 

Católica Portuguesa, 1998.  

PIMENTEL, Alberto, História do Culto de Nossa Senhora em Portugal, Lisboa, 

Livraria Editora Guimarães, Libanio, & C., 1899.  

PIMENTEL, Alberto, Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo, Lisboa, 

Bertrand, 1906.  

RAMOS, Rui, A Segunda Fundação (1890-1926), volume VI da História de 

Portugal dirigida por José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994. 

REIS, P.
e
 Jacinto dos, Invocações de Nossa Senhora em Portugal de Aquém e 

Além-Mar e seu Padroado, Lisboa, Tipografia da União Gráfica, 1967.  

ROMERO MENSAQUE, Carlos José y DOMÍNGUEZ LEÓN, José, Breve 

historia de La Semana Santa de Sevilla, 1.ª edición, Málaga, editorial Sarriá, 2003. 

ROSA, José António Pinheiro e, Procissões de Faro, Separata dos Anais do 

Município de Faro de 1971, Faro, Câmara Municipal de Faro, 1972.  

ROSAS, Fernando, O Estado Novo (1926-1974), volume VII da História de 

Portugal dirigida por José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994. 

SABOIA, João, Inventário do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Separata 

da revista al’-ulyã, n.º 1, Loulé, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 1992.  

SANCHIS, Pierre, Arraial: Festa de um Povo. As romarias portuguesas, 2.ª 

edição, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992.  

SANTOS, Luís Filipe Rosa, «As vias de comunicação», in O Algarve da 

Antiguidade aos nossos dias: elementos para a sua história, coordenação de Maria da 

Graça Maia Marques, Lisboa, Edições Colibri, 1999, pp. 385-391.  

TORGAL, Luís Filipe, «O Sol bailou ao meio-dia», A criação de Fátima, 

Lisboa, Tinta-da-china, 2001.   

VALENTE, Vasco Pulido, O Poder e o Povo, 6.ª edição, Lisboa, Alêtheia 

Editores, 2010.  



151 
 

VASCONCELOS, José Leite de, Etnografia Portuguesa, volume IV, organizado 

por Manuel Viegas GUERREIRO, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1958.  

VASCONCELOS, José Leite de, in Contos Populares e Lendas, volume II, 

coordenação de Alda da Silva Soromenho e Paulo Caratão Soromenho, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 1969. 

VELÁZQUEZ MIJARRA, Emilio, Léxico de Capataces y Costaleros: voces, 

modismos y giros propios, 3.ª edición, colecção Biblioteca Guadalquivir, Sevilla, 

Guadalquivir, 2003.  

ZAMORA, José Antonio, Momentos Semana Santa de Sevilla, 2.ª edición, 

Sevilla, Algaida editores, 2000.  

 

  



152 
 

XIV.02 – Artigos científicos 

CASCÃO, Rui, «Vida quotidiana e sociabilidade», in O Liberalismo (1807 – 

1890), coordenado por Luís Reis Torgal e por João Lourenço Roque, volume V da 

História de Portugal, dirigida por José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 

517-541.  

CATROGA, Fernando, «O livre-pensamento contra a Igreja. A evolução do anti-

clericalismo em Portugal (séculos XIX e XX)», in Revista de História das Ideias, 

volume XXII, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2001, pp. 255-354.  

COSTA, Pe. Avelino de Jesus da, «A Virgem Maria Padroeira de Portugal na 

Idade Média», in Lusitania Sacra, t. II, Lisboa, 1957, pp. 7-49.   

CORREIA, Emanuel da Costa, «Pintor Carlos Porfírio», in Comunicações do 7.º 

Congresso do Algarve, 19 a 22 de Março de 1992, em Vilamoura, Silves, Racal Clube,  

pp. 53-58.  

DIAS, Geraldo J. A. Coelho, «A devoção do povo português a Nossa Senhora 

nos tempos modernos», in Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, II série, n.º 4, 1987, pp. 227-253.  

DUARTE, Afonso da Cunha, «100 anos de Separação. Religião Resistências e 

Acatamento na Realidade Local e Diocesana: o Caso da Diocese do Algarve», in O 

Algarve e a 1.ª República, com prefácio e coordenação de Nuno Pereira da Silva, Tavira, 

Câmara Municipal de Tavira, 2011, pp. 35-47.   

DUARTE, Luís Miguel, «Quando uma igreja morre: histórias do Cristianismo 

em Loulé no final do século XV», in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José 

Marques, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, n.º 3, 2006, pp. 85-90.  

FERREIRA, António Matos, «Secularização», in Dicionário de História 

Religiosa, 4.º volume, P-V Apêndices, direcção de Carlos Moreira Azevedo e 

coordenação de Ana Maria Jorge et alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 195-201.  

FONSECA, Fernando Taveira da, «Flutuações e crises económicas», in O 

Liberalismo (1807-1890), coordenado por Luís Reis Torgal e por João Lourenço Roque, 

volume V da História de Portugal, dirigida por José Mattoso, Lisboa, Círculo de 

Leitores, 1993, pp. 393-407.  



153 
 

FONTES, António Lourenço, «A festa e as festas. Expressões de piedade 

popular», in Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias, Centro de História da 

Cultura da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Universidade Nova, volume IX, 1997, 

pp. 343-350.  

GOUVEIA, António Camões, «Procissões», in História Religiosa de Portugal, 

dirigida por Carlos Moreira Azevedo, volume II, Humanismos e Reformas, coord. João 

Francisco Marques e António Camões Gouveia, Lisboa, Circulo de Leitores, 2000, pp. 

334-345.  

GOUVEIA, António Camões, «Procissões», in Dicionário de História Religiosa, 

4.º volume, P-V e Apêndices, direcção de Carlos Moreira Azevedo e coord. de Ana 

Maria Jorge et alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 67-72.  

LAGES, Mário F., «A Religiosidade Popular na segunda metade do século XX», 

in A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, coordenação de Manuel Braga da 

Cruz e Natália Correia Guedes, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa Editora, 2000, 

pp. 379-436.  

LIMA, José da Silva, «Religiosidade Popular», in Dicionário de História 

Religiosa, 4.º volume, P-V e Apêndices, direcção de Carlos Moreira Azevedo e coord. 

de Ana Maria Jorge et alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 107-120.  

MAGALHÃES, Joaquim Romero, «Diocese do Algarve», in Dicionário de 

História Religiosa, 1.º volume, A-C, direcção de Carlos Moreira Azevedo e 

coordenação de Ana Maria Jorge et alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 44-50.  

MALDONADO, Luis, «Inculturación y religiosidade popular», in La 

Religiosidad Popular, volume V de 1987 (Septiembre/Octubre) da Communio. Revista 

Católica Internacional, Madrid, Ediciones Encuentro S. A., 1987, pp. 423-432.    

MARADO, Catarina Almeida, «A propósito da ‘envolvente’ do património 

construído: o caso do antigo convento capucho de Loulé», in al-‘ulyà, Revista do 

Arquivo Municipal de Loulé, n.º 12, Loulé, edição do Arquivo Municipal de Loulé, 

2008, pp. 131-141.  

MARQUES, J. J. Dias, «Estudo Introdutório», in VEIGA, Estácio da, 

Romanceiro do Algarve, (edição fac-similada), Faro, Universidade do Algarve, 2005 

[1870], pp. 5-48.  



154 
 

MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 

«Visitação das Igrejas dos Concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de 

Sant’Iago, 1565», in al’-ulyã, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Loulé, 

edição do Arquivo Municipal de Loulé, n.º 8, 2001/2002, pp. 183-282.  

MESQUITA, José Carlos Vilhena, «Loulé na primeira metade do século XIX. 

Uma visão comparativa global», in O Algarve na Perspetiva da Antropologia Ecológica, 

Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1989, pp. 161-187.  

MESQUITA, José Carlos Vilhena; MARTINS, Ana Paula; ROSÁRIO, Carla do; 

JUSTO, João Emanuel; PEREIRA, Paulo Vargues, «A População em 1835 e 1843/1848 

na Vila de Loulé», in al’-ulyã, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, n.º 4, 

1995, pp. 77-145.  

NETO, Teodomiro, «Carlos Porfírio na Pintura Contemporânea Algarvia», in 

Anais do Município de Faro, volume XXII, Faro, edição da Câmara Municipal de Faro, 

1992, pp. 155-183.  

NETO, Vítor, «A questão religiosa: Estado, Igreja e conflitualidade sócio-

religiosa» in História da Primeira República Portuguesa, coordenação de Fernando 

Rosas e de Maria Fernanda Rollo, Lisboa, Tinta da China, 2009, pp. 129-148.  

PENTEADO, Pedro, «Confrarias portuguesas da época moderna: problemas, 

resultados e tendências de investigação», in Lusitania Sacra, 2.ª série, n.º 7, 1995, pp. 

15-52.  

PENTEADO, Pedro, «Para Uma História dos Santuários Portugueses», in 

Piedade Popular. Sociabilidades – Representações – Espiritualidades, Centro de 

História da Cultura e História das Ideias, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Terramar, 1999, pp. 43-55.  

PENTEADO, Pedro, «Peregrinações e Santuários», in História Religiosa de 

Portugal, dirigida por Carlos Moreira Azevedo, volume II, Humanismos e Reformas, 

coor. João Francisco Marques e António Camões Gouveia, Lisboa, Circulo de Leitores, 

2000, pp. 346-359.  

PENTEADO, Pedro, «Santuários», in Dicionário de História Religiosa, 4.º 

volume, P-V e Apêndices, direcção de Carlos Moreira Azevedo e coord. de Ana Maria 

Jorge et alli, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 164-178.  



155 
 

SERRA, João B., «A evolução política (1910-1917)» in História da Primeira 

República Portuguesa, coordenação de Fernando Rosas e de Maria Fernanda Rollo, 

Lisboa, Tinta da China, 2009, pp. 93-128.  

SERRA, Pedro, «Conservação e Restauro da Ermida da Nossa Senhora da 

Piedade», in al’-ulyã, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, n.º 5, Loulé, 

edição do Arquivo Municipal de Loulé, 1996, pp. 265-269.  

 

  



156 
 

 

XIV.03 – Artigos publicados em periódicos  

ALEIXO, João Romero Chagas, «Os três andores conhecidos de Nossa Senhora 

da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 1.626, de 15 de Agosto de 2007, p. 16.  

ALEIXO, João Romero Chagas, «As Festas da Piedade de 1912: Programa, 

Relatos e Desacatos (1.ª parte)», in A Voz de Loulé, n.º 1.701, de 1 de Novembro de 

2010, p. 15.  

ALEIXO, João Romero Chagas, «As Festas da Piedade de 1912: Programa, 

Relatos e Desacatos (2.ª parte)», in A Voz de Loulé, n.º 1.702, de 15 de Novembro de 

2010, p. 15.  

ALEIXO, João Romero Chagas, «Dois Políticos, Quatrocentos Sapateiros e 

Cinquenta Polícias ou as Festas da Piedade de 1913», in A Voz de Loulé, n.º 1.703, de 1 

de Dezembro de 2010, p. 23. 

ALEIXO, João Romero Chagas, «A Intriga Política nas Festas da Piedade de 

1914. A História de um Republicano Feroz, de um Bispo Falador e de uma Comissão 

Honrada», in A Voz de Loulé, n.º 1.704, de 15 de Dezembro de 2010, p. 19. 

ALEIXO, João Romero Chagas, «Como Surgiu a Tradição dos Homens do 

Andor», in A Voz de Loulé, n.º 1.707, de 1 de Fevereiro de 2011, p. 16.  

ALEIXO, João Romero Chagas, «Dicionário Mãe Soberaneiro. Léxico Utilizado 

Pelos Homens do Andor», in A Voz de Loulé, n.º 1.710, de 15 de Março de 2011 (1.ª 

parte); n.º 1.711, de 1 de Abril de 2011 (2.ª parte); n.º 1.712, de 15 de Abril de 2011 (3.ª 

parte); n.º 1.713, de 1 de Maio de 2011 (4.ª parte); e n.º 1.714, de 13 de Maio de 2011 

(5.ª parte).    

DUARTE, António da Cunha, «Mãe Soberana», in Vila Adentro, órgão oficial 

da paróquia de São Brás de Alportel, ano 2, n.º 18, de Maio de 2000, p. 3.   

DUARTE, Jacinto, «Não sou católico, mas [a] Mãe Soberana é outra coisa», in 

A Avezinha, de 17 de Maio de 2001, p. 4. 

MAGALHÃES, Joaquim Romero, «A Mãe Soberana (Uma interpretação)», in A 

Voz de Loulé, n.º 1.034, de 25 de Abril de 1985, p. 1 e p. 4.  



157 
 

MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro, «O quadro ‘Mãe Soberana’ de Carlos 

Porfírio», in A Voz de Loulé, n.º 1.619, de 1 de Maio de 2007, p. 9.   

MONTEIRO, Maurício, «O Bairrismo Louletano», in A Voz de Loulé, n.º 510, 

de 20 de Março de 1973, p. 6.  

SANTOS, António Augusto, «Nossa Senhora da Piedade, ‘Mãe Soberana’ dos 

louletanos, é uma ‘água forte’, singular, emotiva, gritante de Fé», in A Voz de Loulé, n.º 

36, de 16 de Maio de 1954, p. 6.   

 

 



158 
 

XV – Índice de Apêndices 

 

Apêndice n.º 1: Lista dos pregadores sacros convidados para as Festas em honra 

de Nossa Senhora da Piedade, entre 1869 e 2013.   

Apêndice n.º 2: Quadro-resumo com o número de pregadores convidados, 

ordenados por circunscrição eclesiástica.   

Apêndice n.º 3: Quadro-resumo com o número de pregadores convidados, 

ordenados por localidades / paróquias da diocese do Algarve.    

Apêndice n.º 4: Dicionário Mãe Soberaneiro (O léxico utilizado pelos Homens 

do Andor).  

Apêndice n.º 5: Lista de alguns Homens do Andor da Nossa Senhora da Piedade, 

entre 1919 e 2013.   

 

 

  



159 
 

XV.01 – Apêndice n.º 1: Pregadores sacros convidados para as Festas em honra de 

Nossa Senhora da Piedade, entre 1869 e 2013  

 

Nota: as células da tabela que se encontram em branco, significam que nesse 

determinado ano não foi possível encontrar a informação necessária.  

 

Ano Nome do Pregador Convidado Observações acerca do Pregador 

1869 Cónego Dr. João Francisco de 

Sant’Ana Correia
446

 

«Padre ajudador» da paróquia de Santa 

Maria do Castelo, em Tavira
447

. 

Professor do Seminário de Faro.  

Natural de Tavira
448

.  

1870  
 

1871   

1872   

1873 Padre Rocha
449

  

1874 Padre Rocha
450

  

1875 Padre José Romão Carrajóla
451

 «Padre encomendado» do Pechão 

(Estoi). 

Natural de Estoi
452

.  

                                                             
446

 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 10. 

Ver a seguinte cota no A.M.L.: PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/02/Lv003. 

447
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, cx. 44, processo n.º 276.  

448
 Cf. ibidem.  

449
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 22.  

450
 Cf. ibidem, fl. 25.   

451
 Cf. ibidem, fl. 28.      

452
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, cx. 81, processo n.º 508.  



160 
 

1876 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
453

 

Prior de Pêra
454

. 

Natural de Vila Real de Santo António. 

1877 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
455

 

Prior de Pêra.  

 

1878 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
456

 

Prior de Pêra.  

 

1879   

1880 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
457

 

Prior de Pêra.  

 

1881 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
458

 

 

Padre Alexandre João do 

Nascimento
459

                   

Prior de Pêra. 

 

 

«Padre ajudador» em Albufeira
460

. 

Natural de Loulé.                                                                      

1882   

1883 Padre José Gomes Relego Arouca 

 

Padre Rocha
461

  

Prior de Porches
462

.  

                                                             
453

 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 31.  

454
 Cf. ibidem, fl. 31.    

455
 Cf. ibidem, fl. 34.     

456
 Cf. ibidem, fl. 37.   

457
 Cf. ibidem, fl. 43.     

458
 Cf. ibidem, fl. 45.    

459
 Cf. ibidem. 

460
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Matrícula dos Ordenados, n.º 373, e cf., igualmente, 

A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 44.    



161 
 

1884 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha 

 

Padre Alexandre João do 

Nascimento
463

 

Prior de Pêra. 

 

 

«Padre ajudador» em Albufeira
464

. 

1885  «Capelão do Regimento de Infantaria 

de Caçadores n.º 4»
465

. 

1886 Padre Rocha 

Padre Alexandre João do 

Nascimento
466

 

 

Prior de São Clemente, em Loulé 
467

.   

1887 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
468

 

Padre José Gomes Relego Arouca
469

 

Prior de Pêra.  

 

Padre em Ferragudo
470

.  

1888 Padre Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha
471

  

Padre Alexandre João do 

Prior de Pêra. 

 

                                                                                                                                                                                   
461

 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 49.  

462
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, cx. 69, processo n.º 433.  

463
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 51.        

464
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Matrícula dos Ordenados,  n.º 373, e cf., igualmente, 

A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 44.  

465
 Cf. A.P.S.S., Livro de Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 

1880-1901. Ver a seguinte cota no A.P.S.S.: MNSPLLE/A/001/Lv001. 

466
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 55. 

467
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Matrícula dos Ordenados, n.º 373, e cf., igualmente, 

A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 44.  

468
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 57.      

469
 Cf. ibidem.    

470
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 61.  

471
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 59. 

   Cf. A.P.S.S., Livro de Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1880-

1901.     
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Nascimento
472

 Prior de São Clemente, em Loulé
473

.   

1889 Pároco Dr. Bernardino Alvaro dos 

Santos Mirabent Pessanha 

 

Padre Joaquim Marreiros 

Mascarenhas Neto  

Prior de Pêra
474

.  

 

 

Prior do Ameixial (Loulé)
475

. 

1890 Pároco Dr. Bernardino Alvaro dos 

Santos Mirabent Pessanha  

(manhã da Festa) 

 

Pároco Lúcio Floro Martins  

(tarde da Festa) 

Prior de Pêra
476

. 

 

 

 

Prior de Castro Marim
477

. 

1891 Cónego Dr. Pedro Manoel 

Nogueira
478

 

 

Prior Dr. Bernardino Alvaro dos 

Santos Mirabent Pessanha
479

 

Cónego da Sé de Faro
480

.  

 

 

Prior de Pêra
481

. 

                                                             
472

 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 59.  

   Cf. A.P.S.S., Livro de Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1880-

1901. 

473
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Matrícula dos Ordenados, n.º 373, e cf., igualmente, 

A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 44.  

474
 Cf. «Visita», in O Algarvio, n.º 6, de 5 de Maio de 1989, p. 2.  

475
 Cf. ibidem.  

476
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 63.  

477
 Cf. ibidem.     

478
 Cf. ibidem, fl. 65.   

479
 Cf. ibidem.     

480
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 69. 

481
 Cf. ibidem, fl. 36.  
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1892 Cónego Dr. Pedro Manuel Nogueira  

 

Prior Dr. Bernardino Alvaro dos 

Santos Mirabent Pessanha
482

 

Cónego da Sé de Faro
483

.  

 

Prior da paróquia de São Pedro, em 

Faro
484

.  

1893 Prior Dr. Bernardino Alvaro dos 

Santos Mirabent Pessanha 

 

Prior Domingos António Pereira de 

Miranda 

Prior da paróquia de São Pedro, em 

Faro
485

. 

 

Prior da paróquia de São Sebastião, em 

Loulé
486

. 

1894   

1895 Pregador Napoleão
487

  Pertencente ao Patriarcado de 

Lisboa
488

.  

1896 Padre Alexandre João do 

Nascimento
489

  

Prior de Albufeira
490

. 

1897   

1898   

                                                             
482

 Cf. A.P.S.S., Livro de Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 

1880-1901.  

    Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 67.  

483
 Cf. «Orador sacro», in O Algarvio, n.º 163, de 8 de Maio de 1892, e cf., igualmente, «Festa», 

in O Algarvio, n.º 164, de 15 de Maio de 1892. 

484
 Cf. ibidem; e cf., igualmente, A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 36.  

485
 Cf. «Festa da Piedade», in O Louletano, n.º 34, de 27 de Agosto de 1893, p. 2.  

486
 Cf. «Festa da Piedade», in O Louletano, n.º 34, de 27 de Agosto de 1893, p. 2; cf., igualmente, 

A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 55.   

487
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866 – 1909, fl. 73.  

488
 Cf. «Festa da Piedade», in O Louletano, n.º 121, de 5 de Maio de 1895, p. 2.  

489
 Cf. A.M.L., Registo de Documentos Relativos a Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa 

Senhora da Piedade, no ano de 1896. Ver a seguinte cota no A.M.L.: 

PT/AMLLE/CIMIS/MSPLLE/A/04/Mç004. 

490
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 44.  
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1899 Cónego Dr. Pedro Manoel Nogueira Cónego da Sé de Faro
491

. 

1900 Cónego Dr. Pedro Manoel Nogueira 

 

Prior Domingos António Pereira de 

Miranda
492

 

Cónego da Sé de Faro
493

. 

 

Prior de São Sebastião, em Loulé
494

.  

1901 Cónego Dr. Pedro Manoel 

Nogueira
495

 

 

Pároco Dr. Bernardino Alvaro dos 

Santos Mirabent Pessanha
496

  

Cónego da Sé de Faro
497

.  

 

 

Prior da paróquia de São Pedro, em 

Faro.  

1902 Cónego Júlio Cónego da Sé de Beja
498

. 

1903 Prior Baptista 

(Sermão do Evangelho)
 499

 

 

Cónego Dr. Pedro Manoel Nogueira        

(Sermão junto à ermida)
 500

 

   

 

 

Cónego da Sé de Faro
501

.                                                                      

                                                             
491

 Cf. ibidem, fl. 69.  

492
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 83. 

493
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 69. 

494
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Matrícula dos Ordenados, Livro n.º 340.  

495
 Cf. «Nossa Senhora da Piedade», in O Pregoeiro, n.º 129, de 2 de Maio de 1901, p. 1.  

   Cf. A.P.S.S., Livro de Receitas e Despesas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1880-

1901.  

496
 Cf. ibidem.        

497
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 69.  

498
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 87.  

499
 Cf. ibidem, fl. 89.    

500
 Cf. ibidem.       

501
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 69.  
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1904    

1905 Cónego Dr. Joaquim Martins Pontes 

(Sermão do Evangelho)
502

. 

 

Prior Bernardino Alvaro dos Santos 

Mirabent Pessanha 

(Sermão junto à ermida)
503

 

Cónego da Sé de Faro
504

.  

Natural de Paderne
505

.  

 

Prior da paróquia de São Pedro, em 

Faro. 

1906 Cónego Dr. Pedro Manoel Nogueira 

  

Prior Joaquim António Júlio 

Baptista  

Cónego da Sé de Faro
506

.  

 

Prior da paróquia de São Sebastião, em 

Loulé.  

Natural de Lagoa
507

.   

1907 Cónego Pedro Manoel Nogueira 

 

Prior Joaquim da Cruz Guerreiro  

Cónego da Sé de Faro. 

 

Prior de Almancil
508

.  

1908   

1909 Prior Baptista 

(Sermão ao ar livre) 

Prior de Paderne 
509

.  

1910 Padre António Martins Coelho «Padre ajudador» da paróquia de São 

                                                             
502

 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 93. 

503
 Cf. ibidem.  

504
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, cx. 59, processo n.º 364.  

505
 Cf. ibidem.  

506
 Cf. «Loulé», in O Heraldo, n.º 1.243, de 12 de Maio de 1906, p. 3.  

507
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, Livro n.º 356, fl. 75.  

508
 Cf. «Loulé», in O Heraldo, n.º 1.299, de 9 de Junho de 1907, p. 3.  

509
 Cf. A.M.L., Livro de Contas da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, 1866-1909, fl. 101.  
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(parte da manhã) 

 

Padre Luiz Manoel Vieira  

(parte da tarde)
 510

   

Clemente, em Loulé
511

.  

 

Pároco da paróquia de São Clemente, 

em Loulé
512

. 

1911 Padre Dr. Armindo Sampaio 

  

«Digníssimo secretário do Ex.
mo 

Ministro dos Estrangeiros dr. 

Bernardino Machado»
513

. 

1912 Cónego Dr. Bernardo José Álvares 

Chousal 

 

 

 

 

Padre Luiz Manoel Vieira  

(Sermão da chegada à ermida) 

Cónego da Sé de Évora
514

. Licenciado 

em Teologia pela Faculdade de 

Teologia da Universidade de Coimbra. 

Alcunhado, por muitos, de «Orador 

Sagrado», era, na altura, considerado o 

maior orador sacro do país. 

 

Pároco da paróquia de São Clemente, 

em Loulé
515

. 

1913   

1914 D. António Barbosa Leão
516

 Bispo do Algarve entre 1908 e 1919. 

                                                             
510

 Cf. «Imponentíssima Manifestação de Fé. Aclamam a Virgem Santíssima da Piedade 30.000 a 

40.000 fiéis», in Noticias de Loulé, n.º 48, de 24 de Abril de 1910, p. 1.  

511
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, cx. 16, processo n.º 87.  

512
 Cf. «Três masmarros que emigram», in O Mundo, n.º 4.294, ano XII, de 21 de Agosto de 

1912, p. 5. 

513
 Cf. «A Festa da Senhora da Piedade», in A Província do Algarve, n.º 127, de 22 de Abril de 

1911, p. 5. 

514
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º 7, ano 1, de 5 de Maio de 1912, pp. 2-3. 

515
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Sul, n.º 7, ano 1, de 5 de Maio de 1912, p. 2; e cf., igualmente, 

«Três masmarros que emigram», in O Mundo, n.º 4294, ano XII, de 21 de Agosto de 1912, p. 5. 

516
 Cf. «Senhora da Piedade», in O Algarve, n.º 319, de 3 de Maio de 1914, p. 2; e cf., igualmente, 

ALEIXO, João Romero Chagas, «A Intriga Política nas Festas da Piedade de 1914. A História de um 

Republicano Feroz, de um Bispo Falador e de uma Comissão Honrada», in A Voz de Loulé, n.º 1.704, de 

15 de Dezembro de 2010, p. 19. 
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Dr. Baptista Delgado 

 

Natural de Faro
517

. 

1915 Padre José Agostinho Vaz 

(Sermão da chegada à ermida)
518

 

 

Dr. Ramos Bentes 

(Sermão do Evangelho)
519

   

Prior de Porches
520

.  

 

 

1916 Prior Baptista Prior de Paderne (Albufeira)
521

. 

Os honorários do pregador convidado 

foram pagos pelo Sr. José da Costa 

Mealha, importante comerciante na 

vila de Loulé
522

. 

1917 Padre Rodrigues  

 

Prior José Agostinho Vaz  

Padre numa das paróquia de Faro
523

. 

 

Prior de Porches
524

.  

1918   

1919  «Um dos melhores oradores do 

Algarve»
525

. 

A Festa Grande foi adiada para os dias 

                                                             
517

 Cf. O Primeiro de Maio, n.º 52, de 23 de Abril de 1914, p. 2.  

518
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, número XLI, de 25 de Abril de 1915, p. 3.  

519
 Cf. ibidem.  

520
 Cf. A.H.D.A., Chancelaria, Clero, cx. 61, processo n.º 378.  

521
 Cf. «Loulé (São Sebastião), in Folha do Domingo, n. 97, de 21 de Maio de 1916, p. 2.  

522
 Cf. O Primeiro de Maio, n.º 151, de 23 de Março de 1916. 

523
 Cf. «Loulé (São Sebastião), in Folha do Domingo, n.º 146, de 29 de Abril de 1917, p. 3.  

524
 Cf. ibidem.  

525
 Cf. «Festa da N. Senhora da Piedade», in O Primeiro de Maio, ano VII (2. Fase), n.º 308, de 

29 de Maio de 1919, p. 1.  
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31 de Maio, 1 e 2 de Junho porque a  

Banda Filarmónica da Guarda 

Nacional Republicana não conseguiu 

deslocar-se antes de Lisboa
526

.  

1920 Cónego Dr. Bernardo José Álvares 

Chousal 

 

 

 

Padre Oliveira Reis  

 

Padre Rodrigues 

Licenciado em Teologia pela 

Faculdade de Teologia da 

Universidade de Coimbra. Alcunhado, 

por muitos, de «Orador Sagrado», era, 

na altura, considerado o maior orador 

sacro do país
527

. 

«Vigário de Torres Novas», vigararia 

pertencente ao Patriarcado
528

.  

Padre pertencente a uma das paróquias 

de Loulé
529

.  

1921 Manuel Estevão Ferreira  «Abade resignatário d’Anta»
530

.  

(Diocese de Aveiro). 

1922 Cónego Dr. Bernardo José Álvares 

Chousal 

Licenciado em Teologia pela 

Faculdade de Teologia da 

Universidade de Coimbra
531

. 

1923 Prior José Agostinho Vaz  Prior de São Bartolomeu de 

Messines
532

. 

                                                             
526

 Cf. «Festa da N. Senhora da Piedade», in O Primeiro de Maio, ano VII (2. Fase), n.º 306, de 8 

de Maio de 1919, p. 1.  

527
 Cf. Programa dos Grandiosos Festejos em Honra de Nossa Senhora da Piedade, de Loulé 

nos dias 11 ,12 e 13 de Abril de 1920.  

528
 Cf. «Em Loulé. As festas de Nossa Senhora da Piedade», in Correio do Sul,n.º 32, de 19 de 

Setembro de 1920, p. 1.  

529
 Cf. ibidem.  

530
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, n.º 338, de 1 de Maio de 1921 p. 4.  

531
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, n.º 392, de 28 de Maio de 1922, p. 4.  

532
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, n.º 437, de 22 de Abril de 1923, pp. 3-4.  
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1924 Cónego Dr. Joaquim Martins Pontes Secretário particular do cardeal 

patriarca de Lisboa, D. António 

Mendes Bello
533

.    

1925 Padre João Nunes Monteiro 

 

Padre António Pires 

Padre em Tortozendo.  

  

Padre em Tortozendo
534

.  

(Diocese de Portalegre).  

1926 Padre António Gomes Pólvora  Pároco de Aldegalega
535

.  

(Arquidiocese de Évora; desde 1975 

passou a pertencer à nova diocese de 

Setúbal). 

1927 Dr. António Batista Delgado 

 

 

Dr. Manuel de Sousa Peres 

Prior de Olhão
536

.  

Natural de Vila Real de Santo António. 

  

Orador do patriarcado de Lisboa
537

.  

1928   

1929 D. Marcelino António Maria 

Franco
538

  

Bispo do Algarve, entre 1920 e 1955.  

1930 Doutor Leonardo de Castro «Um dos mais notáveis oradores do 

                                                             
533

 Cf. Programa das Tradicionais Festas de Nossa Senhora da Piedade em Loulé nos dias 3, 4 e 

5 de Maio de 1924.  

534
 Cf. «Loulé (S. Sebastião)», in Folha do Domingo, n.º 540, de 17 de Maio de 1925, p. 3.  

535
 Cf. Programa das Grandiosas Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade nos dias 17, 

18 e 19 de Abril de 1926, e cf., igualmente, «Loulé (S. Sebastião)», in Folha do Domingo, n.º 586, de 18 

de Abril de 1926, p. 3. 

Em 1930, a vila de «Aldegalega» altera a sua denominação toponímica para vila do «Montijo».    

536
 Cf. «Loulé (S. Sebastião)», in Folha do Domingo, n.º 640, de 22 de Maio de 1927, p. 4.   

537
 Cf. ibidem.  

538
 Cf. «Loulé», in Folha do Domingo, n.º 741, de 28 de Abril de 1929, p. 4.  



170 
 

País»
539

.  

1931  «Um dos mais distintos oradores 

sagrados do Norte».  

1932 Padre Guilherme de Matos  Padre em Tortozendo 
540

. 

(Diocese de Portalegre) 

1933  «Distinto orador sagrado da cidade do 

Porto»
541

. 

1934 Padre Luiz d’Azevedo Castelo 

Branco 

«Sobrinho do grande escritor e 

romancista Camilo Castelo Branco»
542

. 

1935 Padre Dr. Luiz Lopes de Melo Heroico capelão da Primeira Grande 

Guerra.  

Padre em Coimbra.  

Deslocou-se propositadamente de 

Coimbra
543

. 

1936 Dr. Luiz Mendes de Matos Pároco na igreja da Matriz.  

Natural de Barco (Covilhã).  

Curso de teologia no seminário.  

Futuro deputado à Assembleia 

Nacional, entre 1942 e 1949.  

1937 Dr. José Guilherme de Matos
544

  

                                                             
539

 Cf. Programa [das] Deslumbrantes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, em 

Loulé nos dias 3, 4 e 5 de Maio de 1930.  

540
 Cf. «Loulé (S. Sebastião)», in Folha do Domingo, n.º 896, de 24 de Abril de 1932, p. 3.  

541
 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé em 1933.  

542
 Cf. Programa das Deslumbrantes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

em 1934.  

543
 Cf. Programa das Grandiosas Festas de Nossa Senhora da Piedade e da Vila de Loulé nos 

dias 4, 5 e 6 de Maio de 1935.  

544
 Cf. «Festa de N. S. da Piedade», in O Louletano, n.º 196, de 8 de Abril de 1937, p. 2.  
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1938 D. Marcelino António Maria 

Franco 

Bispo do Algarve, entre 1920 e 1955. 

1938 Cónego Dr. Luiz Mendes de Matos 

545
 

Cónego da Sé da Guarda
546

 e deputado 

 na Assembleia Nacional. 

1938 Cónego Dr. Avelino de Figueiredo Pertencente ao patriarcado de 

Lisboa
547

. 

1939 Dr. Gustavo d’Almeida Assistente nacional da Acção 

Católica
548

. 

1940 Cónego Dr. Martins Pontes Cónego da Sé Patriarcal de Lisboa. 

Pároco da paróquia de Arroios, em 

Lisboa.  

Natural do Algarve
549

. 

1941   

1942  «Orador sagrado da arquidiocese de 

Évora»
550

.  

1943  «Conferências religiosas por um 

Reverendíssimo Cónego da Sé de 

Évora»
551

. 

                                                             
545

 Cf. «As Festas em honra de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Loulé», in O Algarve, n.º 

1.569, de 24 de Abril de 1938, pp. 1-2. 

546
 Cf. «Nossa Senhora da Piedade», in O Louletano, n.º 246, de 1 de Maio de 1938, p. 10.  

547
 Cf. FREITAS, Pedro de, Quadros de Loulé Antigo – A Alma de Loulé em Livro, 2.ª edição, 

Lisboa, edição da Câmara Municipal de Loulé, 1980, p. 452. 

548
 Cf. Programa das Solenes Festas em Honra da Nossa Senhora da Piedade em Loulé nos dias 

20, 21, 22, 23 e 24 de Abril de 1939.  

549
 Cf. Programa da Festa da Nossa Senhora da Piedade em Loulé nos dias 6 e 7 de Abril de 

1940.  

550
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade», in Folha de Domingo, n.º 1.406, de 5 de Abril de 

1942, p. 1.  

551
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade – Loulé», in Folha do Domingo, n.º 1.461, de 25 de 

Abril de 1943, p. 3.  
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1944  «Orador de fora da Diocese»
552

. 

1945  «Conferências religiosas por um dos 

mais distintos oradores sagrados da 

Ordem Franciscana em Portugal»
553

. 

1946  «Conferências religiosas por um 

consagrado orador»
554

. 

1947  «Conferências religiosas por um ilustre 

sacerdote de Lisboa de invulgares 

qualidades oratórias»
555

. 

Orador sagrado proveniente do 

Patriarcado de Lisboa
556

.  

1948 Dr. Álvaro Dias Professor do Seminário Conciliar de 

Braga
557

. 

1949 Padre José Guerreiro Simões «Distinto orador sagrado de fora da 

Diocese»
558

. 

1950 Dr. José Pinto Carneiro «Distinto professor e advogado, em 

Coimbra»
559

. 

                                                             
552

 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade - Programa», in Folha do Domingo, n.º 1.510, de 16 

de Abril de 1944, p. 4.  

553
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade», in Folha do Domingo, n.º 1.560, de 1 de Abril de 

1945, p. 4.  

554
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade – Programa», in Folha do Domingo, n.º 1.615, de 21 

de Abril de 1946, p. 4.   

555
 Cf. «Loulé vai celebrar as tradicionais solenidades em honra de Nossa Senhora da Piedade», 

in Folha do Domingo, n.º 1.666, de 13 de Abril de 1947, p. 1.  

556
 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade de 6 a 21 de Abril de 1947 

em Loulé.   

557
 Cf. Programa dos Grandiosos Festejos em Honra da Nossa Sra. da Piedade em Loulé de 28 

de Março a 12 de Abril de 1948; e cf., igualmente, Relatório e Contas do «Legado Manuel Joaquim 

Pedro» e das Festas da Nossa Senhora da Piedade, Loulé, Tipografia Louletana, 1950.   

558
 Cf. «As solenidades de Nossa Senhora da Piedade em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 

1.774, de 8 de Maio de 1949, p. 4.  

559
 Cf. Programa das Solenes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé (1950). 
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1951 Cónego Dr. Francisco Maria da 

Silva 

Cónego da Sé de Évora
560

.  

1952 Dr. Carolino de Carvalho Pertencente ao patriarcado de 

Lisboa
561

. 

1953 Dr. Mário Branco  Distinto advogado na cidade do 

Porto
562

.  

1954 Dr. José Pinto Carneiro  Ilustre advogado e professor em 

Coimbra.  

A primeira das três conferências foi 

assistida pelo bispo coadjutor do 

Algarve, D. Frei Francisco Fernandes 

Rendeiro
563

.  

1955 Cónego Dr. Francisco Maria da 

Silva 

Vigário Geral da arquidiocese de 

Évora
564

. 

1956 Padre Luiz d’Azevedo Castelo 

Branco 

«Sobrinho do grande escritor e 

romancista Camilo Castelo Branco»
565

. 

1957 D. Frei Francisco Fernandes 

Rendeiro
566

 

Ordem dos Dominicanos.  

Bispo do Algarve entre 1955 e 1966. 

                                                             
560

 Cf. Programa das Solenidades em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé que 

decorrem de 25 de Março a 9 de Abril de 1951.  

561
 Cf. Programa das Solenidades da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 13 a 28 

de Abril de 1952.  

562
 Cf. Programa das Solenidades da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 5 a 19 de 

Abril de 1953.  

563
 Cf. «Festas de N. Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 35, de 1 de Maio de 1954, p. 1 

e p. 6. 

564
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

de 10 a 24 de Abril de 1955. 

565
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

que decorrem de 1 a 15 de Abril de 1956.  

566
 Cf. Festa da Nossa Senhora da Piedade em Loulé de 21 de Abril a 5 de Maio de 1957.  
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1958  Prior de Tavira
567

.  

1959   

1960   

1961 Padre Arnaldo Duarte Major capelão do exército na 

Guarnição Militar de Lisboa
568

. 

1962 Dr. João Roberto Marques Diocese do Porto
569

.  

1963 Padre Oliveiros de Jesus Reis Prior da igreja da Encarnação, no 

Chiado, em Lisboa
570

. 

1964 Padre João Baptista Ordem dos Franciscanos
571

.  

1965 Padre Wenceslau Gonçalo de 

Almeida Gil 

Pároco de Viana do Alentejo
572

.  

(Arquidiocese de Évora) 

1966 Cónego Dr. Henrique Ferreira da 

Silva 

«Reitor da Sé Catedral de Faro»
573

.  

1967 Cónego Dr. Sebastião Martins dos 

Reis 

«Cónego da Sé de Évora»
574

. 

                                                             
567

 Cf. «Loulé (S. Sebastião)», in Folha do Domingo, n.º 2.244, de 11 de Maio de 1958, p. 7.  

568
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

de 2 a 17 de Abril de 1961. 

569
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

de 22 de Abril a 6 de Maio de 1962. 

570
 Cf. «As Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade», in A Voz de Loulé, n.º 274, de 21 de 

Abril de 1963, p. 1.  

571
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

de 29 de Março a 13 de Abril de 1964. 

572
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

de 18 de Abril a 3 de Maio de 1965.  

573
 Cf. Programa das Solenidades Religiosas da Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé 

de 10 a 25 de Abril de 1966.  

574
 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade que decorrem de 6 a 10 de 

Abril de 1967 em Loulé.  
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1968 Padre Manuel Caetano Fidalgo Director do jornal Correio do Vouga, 

sedeado em Aveiro. 

1969 Neste ano não houve pregador 

convidado
575

. 

 

1970 Dr. Filipe Rocha Professor de Filosofia do Seminário de 

Aveiro
576

. 

1971 Padre Georgino Rocha Diocese de Aveiro
577

. 

1972 Cónego Lourenço Chorão Lavajo  Arquidiocese de Évora
578

. 

1973 Padre Adriano Simões  Distinto orador da arquidiocese de 

Évora
579

. 

1974 Padre Manuel Alves Director do Colégio diocesano 

Andrade Corvo, em Torres Novas
580

. 

(Patriarcado de Lisboa; a partir de 

1975 pertencente à nova diocese de 

                                                             
575

 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade que decorrem de 6 a 21 de 

Abril de 1969 em Loulé.  

Em virtude de o tremor de terra sentido no dia 28 de Fevereiro de 1969 ter provocado inúmeros 

estragos na igreja paroquial de São Francisco, quer no seu interior quer na sua abóboda, assim como na 

igreja Matriz de São Clemente, a Comissão de Festas decidiu, nesse ano, não gastar dinheiro no 

pagamento dos honorários ao pregador convidado para a Festa. Refira-se, igualmente, que os estragos 

provocados na igreja paroquial de São Francisco originaram que nesse ano, bem como no ano seguinte, a 

Imagem permanecesse os tradicionais quinze dias na vila na igreja da Santa Casa da Misericórdia, sita na 

paróquia de São Clemente (cf. FREITAS, Pedro de, op. cit., p. 178). O sismo de magnitude 8 na escala de 

Richter, teve o seu epicentro no mar, a Sudoeste do Cabo de São Vivente, tendo provocado os seus 

maiores danos ao longo da Costa Vicentina e no Algarve. Morreram onze pessoas e dezenas ficaram 

feridas. O sismo fez-se sentir em Portugal, Espanha e Marrocos.   

576
 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade De 29 de Março a 13 de 

Abril de 1970 em Loulé.  

577
 Cf. Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade De 11 a 26 de Abril de 

1971 em Loulé.   

578
 Cf. «Iniciaram-se em Loulé as festas a Nossa Senhora da Piedade», in Folha do Domingo, n.º 

2.969, de 8 de Abril de 1972, p. 2.   

579
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade Em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 3.022, de 21 

de Abril de 1973, p. 1.  

580
 Cf. «A Tradicional Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 

3.073, de 20 de Abril de 1974, p. 1.  



176 
 

Santarém) 

1975  Sacerdote proveniente do patriarcado  

de Lisboa
581

.  

1976 Padre Augusto Mateus dos Santos «Sacerdote dos Padres Missionários 

Capuchinhos»
582

. 

1977 Padre Augusto Mateus dos Santos «Sacerdote dos Padres Missionários 

Capuchinhos»
583

. 

1978 Padre Luís Gonçalves  Diocese do Porto
584

. 

1979 Padre António José Cavaco Carrilho Pertencente à diocese do Algarve. 

Natural de Loulé
585

.  

1980 Monsenhor Horácio de Araújo Arquidiocese de Braga
586

.  

Primeira vez que se realiza, no final da 

missa vespertina realizada no 

monumento ao Eng. Duarte Pacheco, a 

cerimónia de Consagração do concelho 

de Loulé a Nossa Senhora da 

Piedade
587

. 

1981 Padre Manuel Alves  Director do Colégio diocesano 

Andrade Corvo, em Torres Novas
588

. 

                                                             
581

 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade, em Loulé», in Folha do Domingo, nº 3.120, de 29 

de Março de 1975, p. 5.  

582
 Cf. Programa de Festas em Loulé em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 1976.  

583
 Cf. Programa de Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, Loulé, Abril de 1977.  

584
 Cf. «Devoção e entusiasmo foram notas dominantes das Festas de Nossa Senhora da Piedade», 

in A Voz de Loulé, n.º 611, de 20 de Abril de 1978, pp. 1-2. 

585
 Cf. «Começaram já com o fervor habitual as Festas da Mãe Soberana», in A Voz de Loulé, n.º 

723, de 19 de Abril de 1979, p. 3. 

586
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 3.377, de 11 

de Abril de 1980, p. 5.  

587
 Informação prestada pelo Eng. Horácio Filipe Guilherme Ferreira.  

588
 Informação prestada pelo Eng. Horácio Filipe Guilherme Ferreira. 
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Padre Abílio Franco 

(Diocese de Santarém)  

 

Prior de Alcanena
589

.  

(Diocese de Santarém)  

1982 Padre José João dos Santos Marcos Pertencente ao patriarcado de 

Lisboa
590

. 

1983 Frei Miguel de Negreiros Membro da Ordem dos 

Capuchinhos
591

. 

1984 Padre José da Lapa Membro da Congregação do Espírito 

Santo
592

. 

1985 Frei Jerónimo do Souto Membro da Ordem dos 

Capuchinhos
593

.  

1986 Frei Aveno Amarante
594

  

1987 Padre Gilberto Melquíades Soares 

Santos 

Padre da diocese do Algarve
595

. 

1988 Doutor Eduardo Pereira da Silva Professor do Instituto Superior de 

Teologia de Évora
596

.  

                                                             
589

 Informação prestada pelo Sr. Padre José António Nobre Duarte.  

590
 Cf. «Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 

3.480, de 16 de Abril de 1982, p. 4.  

591
 Cf. Programa Litúrgico das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da 

Vila de Loulé, de 3 de Abril a 17 de Abril de 1983.  

592
 Cf. «Festa de Nossa Senhora da Piedade, em Loulé», in Folha do Domingo, n.º 3.580, de 20 

de Abril de 1984, p. 1.  

593
 Cf. Programa Litúrgico das Solenes Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, 

Padroeira de Loulé, de 7 a 21 de Abril de 1985.  

594
 Cf. «Nossa Senhora da Piedade, Festas Solenes», in A Voz de Loulé, n.º 1.084, de 10 de Abril 

de 1986, p. 1.  

595
 Cf. Programa Litúrgico das Solenidades em Honra de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira 

da Vila de Loulé, de 19 de Abril a 3 de Maio de 1987.  

596
 Cf. Programa Litúrgico das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da 

Cidade de Loulé, 3 a 17 de Abril de 1988.  
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(Arquidiocese de Évora) 

1989 Padre Doutor Mário Tavares de 

Oliveira 

Professor do Instituto Superior de 

Teologia de Évora.  

Professor do Seminário Maior de 

Évora
597

. 

(Arquidiocese de Évora)  

1990 Dr. José Duarte Lourenço  Professor da Universidade Católica 

Portuguesa, em Lisboa
598

.  

Pertencente ao patriarcado de Lisboa.  

1991 Padre Dr. António Manuel de 

Almeida Janela  

Reitor do Seminário dos Olivais, em 

Lisboa.  

Professor da Universidade Católica 

Portuguesa, em Lisboa
599

. 

Pertencente ao patriarcado de Lisboa.   

1992 Dr. Milton Lopes d’ Encarnação
600

  

1993 Padre Dâmaso Lambers Padre dos Sagrados Corações de 

Maria
601

.  

Autor e responsável de vários 

programas na Rádio Renascença, 

emissora católica portuguesa
602

.  

Pertencente ao patriarcado de Lisboa. 

                                                             
597

 Cf. Programa Litúrgico das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da 

Cidade de Loulé, 26 de Março a 9 de Abril de 1989.  

598
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 29 de Abril de 1990.  

599
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 14 de Abril de 1991.  

600
 Cf. «Loulé Celebra Nossa Senhora da Piedade», in Folha do Domingo, n.º 3.967, de 1 de 

Maio de 1992, p. 12.  

601
 Cf. «De Novo a Festa de N.º Senhora da Piedade», in Notícias de Loulé, n.º 65, de 1 de Abril 

de 1993, p. 1.  

602
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 23 de Abril de 1993.  
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1994 Padre Dâmaso Lambers Autor e responsável de vários 

programas na Rádio Renascença, 

emissora católica portuguesa
603

.  

Pertencente ao patriarcado de Lisboa. 

1995 D. Manuel Madureira Dias Bispo do Algarve, entre 1988 e 2004.  

Inauguração da nova igreja do 

santuário de Nossa Senhora da 

Piedade, pelo bispo do Algarve, D. 

Manuel Madureira Dias (30 de Abril, 

dia da Festa Grande desse ano)
604

. 

1996 Cónego Dr. José Pedro de Jesus 

Martins 

Vigário Geral da diocese do 

Algarve
605

. 

1997 Cónego Dr. António José Cavaco 

Carrilho 

Director do Secretariado Geral da 

Conferência Episcopal Portuguesa. 

Natural de Loulé
606

. 

1998 Padre Domingos Matos Vitorino  Pertencente à Congregação dos Padres 

do Espírito Santo
607

. 

1999 Padre Manuel de Almeida Coelho Pároco de Monchique
608

.  

2000 Padre José António da Silva Castro 

Lopes (O. F. M.) 

Pertencente à Ordem dos Frades 

Menores
609

.  

                                                             
603

 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 17 de Abril de 1994.  

604
 Cf. «Loulé festejou a ‘Mãe Soberana’. Dom Manuel deu a bênção ao novo Santuário», in 

Folha do Domingo, de 5 de Maio de 1995, p. 2; e cf., igualmente, Programa Mãe Soberana, Padroeira 

do Concelho de Loulé, 30 de Abril de 1995. 

605
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 21 de Abril de 1996. 

606
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 13 de Abril de 1997. 

607
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 26 de Abril de 1998. 

608
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 18 de Abril de 1999. 

609
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, Ano Jubilar – Peregrinação 

Diocesana, 7 de Maio de 2000.  
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2001 D. António José Cavaco Carrilho Bispo auxiliar da diocese do Porto
610

.  

Natural de Loulé.  

2002 D. Manuel Neto Quintas Bispo auxiliar da diocese do 

Algarve
611

.  

2003 Padre Doutor António Manuel Alves 

Martins  

Professor da Faculdade de Teologia da 

Universidade Católica Portuguesa, em 

Lisboa
612

. 

Pertencente à diocese do Algarve.  

2004 D. António José Cavaco Carrilho Bispo auxiliar da diocese do Porto
613

.  

Natural de Loulé.  

2005 Padre Carlos Manuel Patrício 

Aquino  

Padre da diocese do Algarve
614

. 

2006 Cónego Dr. Gilberto Melquíades 

Soares Santos 

Pároco de Almancil
615

 e cónego da Sé 

de Faro
616

.  

Natural de Olhão. 

2007 Padre Dr. Sesinando Alberto Reitor do santuário do Cristo Rei, em 

Almada.  

Pertencente à diocese de Setúbal.  

Natural de Grândola
617

.  

                                                             
610

 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, Festa em sua honra, 29 de 

Abril de 2001.     

611
 Cf. Programa Mãe Soberana, Padroeira do Concelho de Loulé, 14 de Abril de 2002.  

612
 Cf. Programa da Festa Grande da Mãe Soberana, dia 4 de Maio de 2003, em Loulé.  

613
 Cf. Programa Mãe Soberana, Festa Grande em Loulé, 25 de Abril de 2004.  

614
 Cf. Programa Mãe Soberana, Festa Grande em Loulé, 10 de Abril de 2005. 

615
 Cf. Programa Mãe Soberana, Nossa Senhora da Piedade, Festa Grande, 30 de Abril de 2006.  

616
 Informação prestada pelo padre António Elísio Barreto de Freitas.  

617
 Informação prestada pelo próprio.  
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2008 Padre Dr. Manuel Barbosa  Pertencente à província portuguesa da 

Congregação dos Sacerdotes do 

Coração de Jesus, também conhecida 

por Congregação dos Dehonianos, em 

homenagem ao seu fundador o padre 

León Dehon
618

.  

2009 D. António José Cavaco Carrilho Bispo da diocese do Funchal.  

Natural de Loulé. 

2010 Padre Doutor António Manuel Alves 

Martins  

Professor da Faculdade de Teologia da 

Universidade Católica Portuguesa, em 

Lisboa
619

. 

Pertencente à diocese do Algarve.  

2011 Padre Doutor Manuel António do 

Rosário 

Pároco de Grândola.  

Pertencente à diocese de Beja.  

Formado em Moral Cristã.  

Professor de Moral no Instituto 

Teológico de Évora
620

.   

2012 Padre Doutor Mário José Rodrigues 

de Sousa 

Pároco de Portimão.  

Professor do Instituto Teológico de 

Évora
621

. 

2013 Padre Pedro Filipe Duarte Manuel  Pároco da Sé, em Faro
622

. 

 

                                                             
618

 Cf. «Na Festa da Mãe Soberana, D. Manuel Quintas incitou ao compromisso dos cristãos», in 

Folha do Domingo, n.º 4.719, de 18 de Abril de 2008, p. 2.  

619
 Cf. Programa Mãe Soberana 2010.  

620
 Cf. Programa Mãe Soberana 2011, Nossa Senhora da Piedade, Loulé.  

621
 Cf. Programa Mãe Soberana 2012, Nossa Senhora da Piedade, Loulé.  

622
 Cf. Programa Mãe Soberana 2013, Nossa Senhora da Piedade, Loulé.  
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XV.02 – Apêndice n.º 2: Quadro-resumo com o número de pregadores convidados, 

ordenados por circunscrição eclesiástica 

 

Número de pregadores convidados, ordenados por circunscrição eclesiástica 

(ano em que veio o primeiro pregador da respectiva circunscrição) 

Algarve (1869) 69 Beja (1902) 2 

Lisboa (1895) 21 Braga (1948) 2 

Évora (1912) 12 Santarém (1981) 2 

Porto (1933) 6 Setúbal (2007) 1 

Aveiro (1921) 4 Guarda (1938) 1 

Portalegre (1925) 3 Funchal (2009) 1 

Coimbra (1935) 3 Total 127 
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XV.03 – Apêndice n.º 3: Quadro-resumo com o número de pregadores convidados 

pertencentes à diocese do Algarve, ordenados por localidades / paróquias  

 

Pregadores convidados, ordenados por paróquias / localidades da diocese do 

Algarve 

(ano em que veio o primeiro pregador da respectiva paróquia) 

Pêra (1876) 11 Pechão (1875) 1 

Sé, Faro (1891) 11 Ferragudo (1887) 1 

Bispado (1914) 6 Ameixial (1889) 1 

São Clemente, Loulé (1886) 5 Castro Marim (1890) 1 

São Pedro, Faro (1892) 4 Indiscriminada, Faro (1917) 1 

Diocese (1979) 4 São Bartolomeu de Messines 

(1923) 

1 

Albufeira (1881) 3 Olhão (1927) 1 

Porches (1883) 3 Indiscriminada, Tavira (1958) 1 

São Sebastião, Loulé (1893) 3 Monchique (1999) 1 

Almancil (1907) 2 Martim Longo (2005) 1 

Paderne (1909) 2 Portimão (2012) 1 

Sem paróquia (2003) 2 Indiscriminada, Loulé (1920) 1 

Santa Maria do Castelo, 

Tavira (1869) 

1 Total 69 
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XV.04 – Apêndice n.º 4: Dicionário Mãe Soberaneiro. (O léxico utilizado pelos 

Homens do Andor)  

 

Nota: a realização deste Dicionário Mãe Soberaneiro (O léxico utilizado pelos Homens 

do Andor) teria sido impossível sem a preciosa ajuda, os conhecimentos técnicos e a 

revisão científica de dois Homens do Andor: o Sr. António dos Santos Simões, actual 

«Cabo do Grupo dos Homens do Andor» e do Eng. Horácio Filipe Guilherme Ferreira, 

actual Homem do Andor com mais anos em actividade.  

 

A 

 [1] Abaladiça: momento da saída, da condução da Imagem de Nossa Senhora da 

Piedade, do largo da igreja de São Francisco rumo à ermida de Nossa Senhora da 

Piedade. Este termo deriva do verbo «abalar», que, por sua vez, significa «ir», «partir 

rumo a algum sítio ou lugar».  

 [2] Armar o Andor: acto realizado, normalmente, na quarta, na quinta e na 

sexta-feira santas, e que consiste na colocação da Imagem de Nossa Senhora da Piedade 

no andor, aparafusando-a. Da armação do andor fazem igualmente parte a sua limpeza, 

o seu embelezamento, assim como a colocação de flores na sua base e no seu tecto. 

 

B 

[3] Biborla: nome dado a uma espécie de bola, achatada na sua base, feita em 

madeira e, posteriormente, dourada, colocada por baixo de cada um dos quatro vértices 

do andor. Antigamente, quando ainda não existiam cavaletes, o andor, quando parado à 

porta da igreja de São Francisco ou da ermida de Nossa Senhora da Piedade, assentava 

no chão ou na calçada sobre estas quatro bolas feitas em madeira denominadas de 

biborlas.  

[4] Boleia: termo utilizado quando uma determinada posição do andor leva 

menos peso do que o peso habitual, num determinado segmento do percurso da 

procissão. Esta situação acontece, normalmente, com as duas posições do meio [«meio-

à-frente» e «meio-atrás»], e fica-se a dever ao facto de algumas artérias apresentarem 
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um certo desnível ao centro, por forma a um melhor escoamento da água das chuvas. O 

contrário da «boleia» é a expressão «estar carregado». 

 

C 

[5] Cabo do Grupo dos Homens do Andor: elemento responsável pela 

organização e pelo bom funcionamento do grupo. O «Cabo do Grupo dos Homens do 

Andor» pode ser um antigo Homem do Andor ou um Homem do Andor ainda em 

actividade. Deve ter carisma e capacidade de liderança, devendo o seu papel e o seu 

exemplo serem reconhecidos pelos restantes elementos do grupo. A sua 

escolha/nomeação é realizada pelo conjunto dos Homens do Andor em actividade, 

devendo, igualmente, ter o conhecimento e a aprovação do padre responsável pela 

paróquia de São Sebastião. Entre as suas várias competências constam: seleccionar e 

convidar novos Homens do Andor; transmitir aos novos Homens do Andor toda a 

mística inerente e associada às suas funções; fomentar a união e o espírito do grupo; 

representar o grupo em cerimónias públicas, eventos e homenagens; e, por vezes, 

discursar em alguns convívios que o grupo dos Homens do Andor organizam ao longo 

do ano. Esta designação teve origem no universo tauromáquico, devido às enormes 

semelhanças que existem, ao nível das competências, quando comparadas com as 

funções que normalmente são desempenhadas por um Cabo de um grupo de Forcados. 

Presentemente, o «Cabo do Grupo dos Homens do Andor» é o Sr. António dos Santos 

Simões, também conhecido por António «Zorro», que, entre 1962 e 1999, emprestou as 

suas forças ao transporte do emblemático andor.   

[6] Cantoneira: nome dado a cada uma das quatro posições situadas nas 

esquinas ou nos vértices do andor. A sua denominação advém de estas posições serem 

as posições de canto do andor. As «cantoneiras» são vistas como as posições mais 

importantes debaixo do andor. Estas quatro posições são, tradicionalmente, confiadas 

aos Homens do Andor mais altos do grupo.  

[7] Cavalete: estrutura de madeira que serve para assentar o andor quando este 

se encontra parado. São utilizados, normalmente, dois cavaletes. Um, na parte da frente 

do andor; e o outro na parte traseira do andor. Existem dois diferentes tipos de cavaletes. 

Os chamados cavaletes altos ou grandes que servem para suportar o andor quando este 



187 
 

permanece na igreja de São Francisco ou quando chega ao adro da ermida de Nossa 

Senhora da Piedade, e os chamados cavaletes baixos ou pequenos que são utilizados 

aquando da armação do andor. O cavalete adquiriu esta denominação porque a sua 

estrutura assemelha-se muito à forma de um cavalo. 

[8] Cunhas: pequenas tiras/ripas de madeira utilizadas para ajustar os «varais» e 

as «palhetas» à base do andor. Servem igualmente para fixar os «varais», de forma a 

que os mesmos não balancem quando o andor estiver em movimento. 

 

D 

[9] «Dar um Viva»: utiliza-se esta expressão quando um determinado devoto da 

Nossa Senhora da Piedade dá um «Viva» durante a procissão. Os «Vivas» podem ser 

dados por devotos que incorporam a procissão, ou por aqueles que estão simplesmente a 

assistir à sua passagem. Normalmente são logo secundados por outros «Vivas», numa 

espécie de confirmação. Os «Vivas» mais populares são os seguintes: «Viva à Mãe 

Soberana!», «Viva aos Homens do Andor!», «Viva à Nossa Senhora da Piedade!», 

«Viva à nossa Padroeira!», «Viva à Música Nova!», entre outros. 

[10] «De Palheta a Palheta»: expressão utilizada quando os oito Homens do 

Andor estão completamente sincronizados a «dançarem» ou a «bailarem» com o andor, 

isto é, quando o andor oscila a sua marcha de «palheta a palheta». 

[11] Descida: nome pela qual também é conhecida a procissão que se realiza no 

Domingo de Páscoa e que conduz a Imagem de Nossa Senhora da Piedade da sua 

ermida até à igreja de São Francisco na cidade de Loulé. (Ver «Festa Pequena») 

[12] Dia(s) dos Homens do Andor: ao longo do ano os Homens do Andor 

consagram para si dois diferentes dias, que podem ser divididos entre um «dia oficial» e 

um «dia oficioso». O «dia oficioso» dos Homens do Andor tem lugar na segunda-feira 

imediatamente a seguir à Festa Grande da Mãe Soberana. Esse dia é ocupado, logo pela 

manhã, com a tradicional missa de acção de graças dos Homens do Andor. De seguida, 

tem lugar um almoço-convívio onde participam os actuais Homens do Andor e os seus 

convidados. Por outro lado, o dia oficial anualmente consagrado aos Homens do Andor 

ocorre no dia da cidade de Loulé (quinta-feira da Espiga), onde tem lugar um tradicional 
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almoço, servido por um popular restaurante da cidade, onde são convocados para o 

convívio todos os Homens do Andor ainda vivos. Trata-se de uma ocasião que serve 

para reforçar o espírito do grupo, reverem-se colegas de antigamente, recordarem-se 

histórias passadas, num salutar convívio que em muito contribui para reforçar a união 

da grande e heterogénea família dos Homens do Andor. 

 

E 

[13] Eixos: posições laterais do andor. São, normalmente, as posições mais 

baixas do andor e aquelas que permitem maiores ajustamentos de alturas. Existem dois 

«eixos» ou duas «palhetas», uma de cada lado do andor. A cada eixo ou palheta 

encontra-se pregada uma ombreira azul. Os «eixos» ou as «palhetas» são, normalmente, 

confiadas aos Homens do Andor mais baixos do grupo. O mesmo que «palhetas». (Ver 

«palhetas») 

 [14] «Encaixaram»: expressão utilizada quando dois ou mais Homens do 

Andor falam amigavelmente entre si, nos vários convívios que o grupo promove ao 

longo do ano. Normalmente utiliza-se essa expressão quando esses determinados 

Homens do Andor estão tão concentrados e absorvidos pela conversa que não prestam 

atenção ao que se passa em seu redor. Esta expressão, oriunda do rugby, foi trazida para 

o léxico específico dos Homens do Andor por um antigo atleta dessa modalidade e que 

actualmente é Homem do Andor.  

[15] «Entregar a Roupa»: expressão utilizada quando um determinado Homem 

do Andor decide deixar de transportar o andor ou de transportar a tocha. Utiliza-se, 

igualmente, esta expressão quando um Homem do Andor deixa de transportar o andor e 

«indica» um seu sucessor. Trata-se de uma expressão meramente figurativa, visto que 

não existe nenhuma entrega literal de roupa. A origem desta antiquíssima expressão 

deve-se ao facto de antigamente a roupa utilizada para o transporte do andor ser 

propriedade da Igreja. Assim sendo, quando um determinado Homem do Andor deixava 

de desempenhar a sua função voltava a entregar a roupa, por si utilizada, de novo à 

Igreja. Porém, a partir de 1977 a Igreja deixou de ser a proprietária da roupa utilizada 

pelos Homens do Andor, passando a mesma, a partir dessa data, a ser propriedade 

individual de cada Homem do Andor.  
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[16] Equipa:  uma equipa completa de Homens do Andor é constituída por dez 

Homens, discriminados da seguinte maneira: quatro «cantoneiras», dois «meios», duas 

«palhetas» e dois «tochas». 

[17] «Estar Carregado»: expressão utilizada quando um determinado Homem 

do Andor se encontra a transportar mais peso do que aquele que foi por si 

experimentado na cerimónia da «experimentação» do andor. Este facto é facilmente 

explicado se tivermos em conta que a «experimentação» é realizada no adro da ermida 

de Nossa Senhora da Piedade, isto é, em piso, mais ou menos, plano. Assim sendo, 

quando os Homens do Andor experimentam o andor, não se consegue ter em conta os 

vários declives que fazem parte dos percursos das duas procissões. O «estar carregado» 

deve-se, na maior parte das vezes, à irregularidade do piso por onde passa a procissão, 

tendo, este, acentuados desníveis e declives. Todavia, pode-se igualmente ficar a dever a 

um dos seguintes motivos: a um passe desacertado ou a uma ordem dos Tochas mal 

cumprida. A cerimónia da «experimentação» serve, principalmente, para que esta 

situação, de todo indesejável, não se verifique no decorrer da procissão. O contrário do 

«estar carregado» é a «boleia».  

[18] Espigão: perno de ferro, assente na base do andor, que serve para fixar a 

Imagem de Nossa Senhora da Piedade ao andor. 

[19] Experimentação: a «experimentação» do andor ou, simplesmente, a 

«experimentação», como é vulgarmente denominada, trata-se de uma cerimónia privada 

em que os Homens do Andor experimentam as suas posições no andor. A 

«experimentação» do andor de Nossa Senhora da Piedade é a cerimónia que inaugura, 

anualmente, as Festas da Mãe Soberana. Perdeu-se na memória o primeiro ano em que 

se realizou este ritual semi-privado. Talvez, ainda, remonte ao século XIX. Realiza-se 

todos os anos, no Domingo de Ramos, no adro da ermida de Nossa Senhora da Piedade. 

Além de se tratar do ritual iniciático Mãe Soberaneiro, adquire uma importância 

fundamental para que as Festas decorram da melhor maneira. É lá que todos os novos 

Homens do Andor têm o seu primeiro contacto com o emblemático andor. Que 

experimentam, pela primeira vez, o seu peso. Que sentem a futura responsabilidade que 

lhes será imputada. Por outro lado, a «experimentação» serve para realizar as seguintes 

operações: ajustar as posições; fixar os lugares de cada homem no andor; tentar dividir 

equitativamente o peso total do andor [o andor actual pesa 270 Kg o que dá 

sensivelmente cerca de 33,75 kg para cada Homem do Andor] pelos oito Homens; 
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descer, manter ou subir as «cantoneiras», os «meios» e as «palhetas»; pregar as 

almofadas/ombreiras nos «varais» e nas «palhetas»; verificar a estabilidade do andor em 

andamento; e, por último, treinar um pouco o passo do andor. 

 

F 

[20] «Fazer a Volta»: expressão utilizada pelos Homens do Andor para 

descrever o acto da realização de cada uma das curvas que fazem parte do percurso das 

duas procissões anuais em honra de Nossa Senhora da Piedade.  

[21] Festa Grande: designação utilizada na gíria para denominar a procissão 

que percorre as principais artérias da cidade de Loulé e que posteriormente conduz a 

Imagem de Nossa Senhora da Piedade, de novo, à sua ermida.  

[22] Festa Pequena: designação utilizada na gíria para denominar a procissão 

que conduz a Imagem de Nossa Senhora da Piedade da sua ermida até à igreja de São 

Francisco, em Loulé, na tarde do Domingo de Páscoa. 

[23] Forcado: estrutura feita de madeira maciça, em forma de I, encimado por 

uma forquilha em ferro, transportado em procissão por cada um dos Homens do Andor. 

Assemelha-se a um pau feito em madeira. Este objecto, além de auxiliar a marcha dos 

Homens do Andor, serve, igualmente, para assentar o andor nas suas paragens mais 

curtas. Na ladeira, quer na descida quer na subida, é normal virar-se o forcado ao 

contrário, isto é, com a forquilha para a parte de baixo. O objectivo é que a forquilha 

assente nos intervalos das pedras que compõem a ladeira, estancando (na descida) e 

ajudando a subir (na subida) o andor. Normalmente é utilizado em todas as posições do 

andor, à excepção do «meio-à-frente» e do «meio-atrás», também conhecido por «porta-

do-quintal», uma vez que não é prático transportar o forcado em posições que fiquem no 

meio de outras duas. Um conjunto de forcados é composto por oito forcados, isto é, um 

para cada posição no andor. 

[24] Forquilha: parte superior do forcado, normalmente feita em ferro e tendo a 

forma de um U, isto é, em forma de bi-dente. A forquilha serve para assentar o forcado 

ao varal do andor, de forma a prendê-lo da melhor maneira possível. 
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L 

[25] Laço Branco: laço utilizado pelos Homens do Andor na chamada Festa 

Grande. (Ver «Festa Grande».) 

[26] Laço Preto: laço utilizado pelos Homens do Andor na chamada Festa 

Pequena. (Ver «Festa Pequena».) 

[27] Linha: o andor de Nossa Senhora da Piedade é composto por duas 

diferentes linhas, coadjuvadas por duas palhetas. Existe a linha da frente ou frontal, 

composta pelo conjunto das três posições dianteiras (as duas «cantoneiras» da frente e o 

«meio-à-frente»); e a linha de trás ou traseira, composta pelas três posições de trás (as 

duas «cantoneiras» traseiras e o «meio-atrás» ou a «porta-do-quintal» como também é 

conhecido). 

 

M 

[28] Marcha: designação atribuída ao andamento acertado do conjunto dos oito 

Homens do Andor. 

[29] Marcha Triunfal: designação pela qual também é conhecida a secular 

Marcha-Hino de Nossa Senhora da Piedade composta pelo mestre Manuel Martins 

Campina. Este oficial das finanças, extraordinariamente dotado para a música, 

desempenhou o cargo de regente da Sociedade Filarmónica União Marchal Pacheco, 

também conhecida por Música Velha, entre 1866 e 1896. Pensa-se que a Marcha da 

Nossa Senhora da Piedade foi por si composta nos finais da década de Sessenta, 

princípio da década de Setenta do século XIX. Anos mais tarde, o também músico 

Pedro de Freitas descrevia-a da seguinte maneira: «um hino de melodia agradável que 

tanto tem de fácil e simples como de sugestionável e adaptado ao fim»
623

.  

[30] Meio-à-Frente: posição do meio na parte da frente do andor, isto é, posição 

situada entre as duas «cantoneiras» frontais do andor. 

                                                             
623

 Cf. Pedro de FREITAS, op. cit., p. 172.  
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[31] Meio-Atrás: posição do meio na parte de trás do andor, isto é, posição 

situada entre as duas «cantoneiras» traseiras. Esta posição é também conhecida por 

«porta-do-quintal». (Ver «Porta-do-Quintal».) 

 

O 

[32] Ombreira: nome dado a cada uma das oito almofadas azuis presas a cada 

um dos seis «varais» e das duas «palhetas». Estas ombreiras servem, como o próprio 

nome indica, para protegerem os ombros dos oito Homens do Andor, atenuando o 

contacto dos seus ombros com os «varais» e as «palhetas» feitas de madeira. 

 

P 

[33] Pataludo: expressão depreciativa que serve para caracterizar um 

determinado Homem do Andor que apresente dificuldades em marchar correctamente. 

Este termo deverá ter nascido por força de um processo de assimilação fonética, isto é, 

do antigo pé ou pata no lodo, que, com o uso ao longo dos tempos, terá dado origem ao 

termo «pataludo».  

[34] «Pica»: termo utilizado, normalmente, pelos «Tochas» para ordenarem aos 

seus colegas de andor o «passo picado», também conhecido por «picadinho». 

[35] Palhetas: posições laterais do andor. São, normalmente, as posições mais 

baixas do andor e aquelas que permitem maiores ajustamentos nas suas alturas. Existem 

duas «palhetas», uma de cada lado do andor. A cada «palheta» encontra-se pregada uma 

ombreira azul. As «palhetas» são, normalmente, atribuídas aos Homens do Andor mais 

baixos do grupo. 

[36] Parafusos de Orelhas: conjunto de parafusos colocados por baixo das duas 

«palhetas», assim como das quatro colunatas. Estes parafusos servem para regular a 

altura das «palhetas», possibilitando a sua subida ou a sua descida. Servem, igualmente, 

para apertar as quatro colunatas do andor.  A sua designação advém da sua forma física, 

uma vez que estes parafusos se assemelham a uma cabeça com duas orelhas.  
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[37] Passo Picado: utiliza-se esta designação quando os Homens do Andor 

utilizam um passo certo, curto e cadenciado no transporte do andor. 

[38] «Pegar no Andor»: expressão utilizada pelos Homens do Andor para 

descrever o acto de transportar o andor de Nossa Senhora da Piedade em procissão. 

[39] «Perder o Andor»: expressão utilizada quando o «varal» deixa de assentar 

no ombro de um determinado Homem do Andor. Esta situação pode ocorrer com 

qualquer posição do andor, sendo a sua causa o acentuado desnível do solo. Neste 

particular, a situação mais flagrante é a que se verifica à passagem da  Cruz Grande (ou 

Cruzeiro), quando a ladeira chega a deter quase 18% de inclinação média, e, onde, por 

breves momentos, o «meio-atrás» ou a «porta-do-quintal», perde, por força da 

acentuada inclinação da ladeira, o «varal» do andor.  

[40] «Perder o Varal»: o mesmo que «perder o andor». (Ver «Perder o Andor».) 

[41] Picadinho: o mesmo que «passo picado». (Ver «Passo Picado».) 

[42] Porta-do-Quintal: expressão utilizada, na gíria, para designar a posição do 

«meio-atrás». (Ver «Meio-Atrás».) Trata-se da posição mais ingrata entre as oito 

posições do andor, uma vez que é aquela que detém menor ângulo de visão. A parte do 

quintal advém de esta ser uma posição que fica na parte traseira do andor. Antigamente, 

era tradição, dentro do grupo dos Homens do Andor, que a entrada de um novo 

elemento fosse ocupar essa posição. 

 

S 

[43] Subida: nome pela qual também é conhecida a condução, em Marcha 

Triunfal, da sagrada Imagem de Nossa Senhora da Piedade da igreja de São Francisco 

até à sua ermida, que se localiza no cimo do Monte da Piedade. Esta designação advém 

da dolorosa subida que ocorre na parte final da procissão. Trata-se de uma subida de 

cerca de 310 metros de comprimento com um inclinação média de 14,2%, chegando em 

algumas partes do percurso a atingir uma inclinação parcial média de cerca de 18%. 

 

T 
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[44] Tríduo de Preparação Para a Festa: dá-se o nome de Tríduo de 

preparação para a Festa ao conjunto das três últimas novenas em honra de Nossa 

Senhora da Piedade. Ultimamente decidiu-se celebrar a novena dos doentes no primeiro 

dia do Tríduo (quinta-feira), a novena das famílias no segundo dia do Tríduo (sexta-

feira) e a novena dos jovens no último dia do Tríduo (sábado). A celebração do Tríduo é 

presidida, sempre,  pelo orador sacro convidado para a Festa desse ano. 

[45] Tochas: os «Tochas» da Mãe Soberana são uma espécie de «olhos do 

andor», uma vez que a sua principal função é orientar a marcha do andor. É um cargo de 

grande responsabilidade, porque é deles que depende o correcto andamento do andor. 

Estes homens são igualmente responsáveis pela execução das manobras mais difíceis do 

andor, nomeadamente «fazer as voltas», as paragens e as entradas e saídas das igrejas. 

Na procissão pela cidade, bem como na subida da íngreme ladeira, devem saber abrir 

espaço à frente do andor, para que este efectue a sua marcha em tempo certo. Durante a  

procissão devem dispensar umas palavras e/ou gritos de incentivo para com os seus oito 

colegas. Trajam da mesma forma dos outros oito, com a particularidade de 

transportarem uma tocha branca, normalmente, na sua mão direita; advindo desse 

objecto o nome pelo qual são conhecidos. Os «Tochas» da Mãe Soberana, no percurso 

pela cidade, devem ocupar o lugar ao lado das duas «cantoneiras» da frente do andor; 

sendo que na subida da ladeira devem ir uns passos mais à frente com o objectivo de 

abrir caminho/arranjar espaço para que os seus colegas possam progredir da melhor 

maneira possível. 

[46] Tocheiros: designação que antigamente se dava aos «Tochas». (Ver 

«Tochas».) 

 

U 

[47] «Um Por Oito E Oito Por Um»: espécie de «lema» ou de divisa invocada 

pelos Homens do Andor, na sacristia da igreja de São Francisco, antes da «abaladiça» 

da condução da Imagem de Nossa Senhora da Piedade, em Marcha Triunfal, à sua santa 

ermida. Esta espécie de divisa visa transmitir o sentido de grupo e de união que deverá 

existir nos momentos mais adversos, por forma a alcançarem o objectivo a que se 

propõem. Este espécie de lema serve para motivar os colegas de andor para a missão 
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que se aproxima, isto é, a subida da íngreme ladeira do monte da Piedade. A invocação 

deste «lema» é, sempre, secundado por um sonoro «Viva à Mãe Soberana!!!», sinal de 

que a equipa se encontra preparada para a difícil missão que se avizinha. 

 

V 

[48] «Vai à Mão»: expressão utilizada pelos «Tochas» para ordenarem aos seus 

colegas de andor para que o andor seja transportado à mão, normalmente ao nível da 

cintura ou do joelho, em vez de ser transportado aos ombros. Esta situação verifica-se 

sempre que o andor tem que entrar ou sair da ermida, entrar ou sair da igreja de São 

Francisco ou subir ou descer as escadas da estrutura construída para a missa campal.  

[49] «Vai ao Ar a Mãe Soberana!»: expressão emblemática utilizada pelos 

antigos «Tochas» para ordenarem o levantamento do andor. 

[50] Varal: nome dado a cada uma das três traves de madeira que se encontram 

incrustadas na base do andor. As três tábuas fornecem assim as posições frontais e 

traseiras do andor, isto é, as quatro «cantoneiras», o «meio-à-frente» e o «meio-atrás». 

A cada «varal» encontra-se pregada uma ombreira azul. 

[51] Varejar: verbo utilizado quando as quatro colunatas do andor varejam, isto 

é, oscilam de um lado para o outro. Esta situação acontece, geralmente, em duas 

ocasiões. A primeira, dentro da cidade, quando o andor é transportado de «palheta a 

palheta» ou quando os Homens do Andor «bamboleiam» o andor. A segunda, quando o 

andor faz a subida da íngreme ladeira do monte da Piedade.  

[52] Voltear: a arte e a técnica com que os Homens do Andor, sabiamente 

orientados pela voz dos dois «Tochas», realizam uma determinada volta. 

[53] Volteio: o acto de realizar uma determinada volta.  
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XV.05 – Apêndice n.º 5: Listagem de alguns Homens do Andor da Nossa Senhora 

da Piedade, entre 1919 e 2013 

Nota: os seguintes quadros informativos foram produzidos tendo como base as 

seguintes fontes: cerca de três dezenas de entrevistas a antigos e a actuais Homens do 

Andor, assim como a alguns familiares de Homens do Andor entretanto já falecidos; 

fotografias de antigas «equipas» de Homens do Andor; cruzamento de vários artigos e 

reportagens sobre a Festa da Mãe Soberana publicadas na imprensa local e regional. 

Tratou-se, assim, de um cruzamento de várias fontes entre si.    

 

A 

Nome do Homem do Andor Notas 

ADRO, António Manuel Duarte Brito do  Começou a «pegar no andor» em 1996. 

Tinha, então, 24 anos de idade.  

Em 2013 ainda levava o andor. 

ANGELINO, Sebastião  Levou o andor, pelo menos, entre 1937 

e 1939.  

APOLÓNIA, José  Levou o andor, pelo menos, na década 

de 1950.  

Natural do Parragil. 

Alentejano  Foi Tocha.  

Amadeu  Levou o andor, pelo menos, em 1955.  

Natural de Vale Judeu (Loulé).  

 

 

 



197 
 

B 

Nome do Homem do Andor Notas 

BAPTISTA, José João 

(José Velhote)   

Levou o andor, pelo menos, em 1926. 

Levou o andor durante 7 anos. 

BAPTISTA, Luís 

(Luís Velhote)  

Levou a andor, pelo menos, em 1926. 

Na década de 1950 ainda levava o 

andor.  

Levou o andor durante 27 anos.  

BARREIROS, Francisco  Levou o andor somente durante uma 

Festa Pequena.  

BARROS, Aníbal Martins Ramos e  Levou o andor, pelo menos, em 1957. 

BENTO, Aníbal Canhita  Começou a levar o andor em 1956.  

Em 1963 ainda levava o andor. 

BEXIGA, João  Levou o andor, pelo menos, em 1955.  

Natural do Parragil.  

BICHO, Francisco  Levou o andor, pelo menos, em 1926.  

BOTA  Levou o andor somente durante uma 

Festa Pequena.  

BOTA, Graciano Filipe Pegou  no andor entre 1982 e 1988.  

Pegou no andor durante sete anos. 

Começou a pegar no andor com 45 anos 

de idade.   

BRITO, José de  Foi Tocha, pelo menos, entre 1937 e 

1939. Foi Tocha durante as décadas de 
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1930 e de 1940.  

BRITO, José de  Pegou no andor, pelo menos, entre 1968 

e 1969.  

BRITO, José de 

(José Carcereiro) 

Levou o andor entre 1973 e 1974, isto é, 

durante dois anos.  

 

C 

Nome do Homem do Andor Notas 

CALADO, Manuel  Levou o andor, pelo menos entre 1937 e 

1939.  

CALIÇO, José Guerreiro   Levou o andor, pelo menos, entre 1968 

e a primeira metade da década de 1970.  

CANHITA, Aníbal (Filho) «Pegou no andor», pelo menos, entre 

1976 e 1985.  

«Pegou no andor», pelo menos, durante 

dez anos.    

CARACOL, José da Piedade  

(José Sebaia) 

Levou o andor, pelo menos, em 1926.  

CARACOL, José da Piedade (Júnior) Levou o andor, pelo menos, em 1926.  

CARRILHO, Feliciano   Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

CAVACO, Rui  Levou o andor em 1997. 

Tinha, então, 26 anos de idade.  
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CHORONDO, Joaquim Gregório   Começou a pegar no andor em 1957.  

Pelo menos em 1968 ainda pegava no 

andor.  

Natural do sítio da Tenoca (Alfontes).   

COELHO, José Teixeira  

(Pires da Louletana) 

Foi Tocha do andor na década de 1970.  

COELHO, Manuel Rocheta  

(Manuel Festa) 

Foi Tocha do andor durante dez anos, 

isto é, entre 1982 e 1991.  

COSTA, Fernando  Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

COSTA, José  Levou o andor somente por um ano. 

Natural do sítio da Estação de Loulé. 

COSTA, Manoel  Levou o andor, pelo menos, em 1926.  

COSTA, Modesto  Pegou no andor em 1924.  

Pegou no andor somente um ano. 

Tinha, na altura, 19 anos.  

Natural do sítio da Estação de Loulé.  

COSTA, Rui Manuel Filipe  Pegou no andor entre 1983 e 1988. 

Pegou no andor durante 6 anos.  

Quando começou a pegar no andor  

tinha 38 anos.  

CRISTINA, Manuel   Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

Natural do sítio da Goldra.  
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D 

Nome do Homem do Andor Notas 

DAMIÃO, José Carlos Foi Tocha do andor.  

DOMINGOS, Rogélio Pegou no andor entre 1982 e 1983.  

Pegou no andor durante dois anos. 

Começou a pegar no andor com 39 anos 

de idade.  

DUARTE, Norberto Afonso Viegas  Entrou para Tocha em 2005.  

Tinha, então, 49 anos de idade. 

Em 2013 ainda era Tocha do andor.   

 

E 

Nome do Homem do Andor Notas 

ERRADA, Joaquim de Sousa Vida Levou o andor, pelo menos, em 1955.  

Natural do sítio do Parragil.  

ERRADA, José de Sousa Vida  Levou o andor, pelo menos, entre 1937 

e 1955.  

Natural do sítio do Parragil.  

ESPADINHA Morreu a levar o andor no dia 1 de 

Junho de 1919.  

Morreu, sensivelmente, à passagem da 

curva na ladeira.  

ESPANHOL, Manuel  Levou o andor, pelo menos, em 1919.  
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ETELVINO  Levou o andor, pelo menos, entre 1937 

e 1939.  

EUSÉBIO, Francisco Domingos Começou a levar o andor em 1956.  

Em 1968 ainda pegava no andor.  

Natural do sítio do Parragil.  

 

F 

Nome do Homem do Andor Notas 

FAÍSCA, Mário   Pegou no andor, pelo menos, entre 1968 

e a primeira metade da década de 1970.  

Natural do sítio da Tenoca (Alfontes). 

FAUSTINO, José  Levou o andor.  

FELICIANO  Levou o andor mais do que um ano.  

FERNANDES, Aníbal Correia Coelho 

(Aníbal Batata)  

Pegou no andor entre 1989 e 1997, isto 

é, durante nove anos. 

Começou a pegar no andor com 32 anos 

de idade.   

Foi Tocha em 1999, e, depois, entre 

2001 e 2008. 

FERNANDES, António Rodrigues Levou o andor, pelo menos, em 1926.  

FERREIRA, Horácio Filipe Guilherme Começou a pegar no andor em 1976. 

Tinha, então, 19 anos de idade.  

Em 2013 ainda pegava no andor.  

FERREIRA, Tiago Guerreiro Começou a levar o andor em 2003. 
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Tinha, então, 19 anos de idade.  

Em 2013 ainda levava o andor.  

FILIPE, Armando José Seruca  Começou a levar o andor em 2000.  

Tinha, então, 44 anos de idade.  

Em 2013 ainda levava o andor.  

FLORO, José  Pegou no andor, pelo menos, durante 

um ano.  

Natural da Cruz da Assumada.  

FRADE, José dos Santos Santana  Levou o andor, pelo menos, entre 1957 

e 1961.  

Foi Tocha, pelo menos, entre 1989 e 

1993.  

FRANCO, Abílio  Começou a levar o andor em 1958.  

Pelo menos em 1963 ainda levava o 

andor.  

 

G 

Nome do Homem do Andor Notas 

GALUCHO, Manuel  Começou a levar o andor em 1974.  

Pelo menos em 1976 ainda «pegava no 

andor».  

GOMES, José  Levou o andor, somente, em 1973. 

GOMES, Luís Filipe Andrade  Foi Tocha entre 2009 e 2011.  

Entrou para Tocha com 25 anos de 
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idade.  

Começou a levar o andor em 2012.  

Em 2013 ainda levava o andor.  

GROSSO, Henrique  Levou o andor, pelo menos, em 1955.  

Natural do sítio do Parragil.  

GROSSO, Manuel  Francisco Levou o andor, pelo menos, em 1955.  

Natural do sítio do Parragil. 

GUERREIRO, Aurélio João Gomes Entrou para Tocha em 1975.  

Em 1989 era ainda Tocha.  

GUERREIRO, José  Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

GUERREIRO, José Rosa Faísca  

(Mestre José Rosa) 

Levou o andor entre 1973 e 1981, isto é, 

durante nove anos. 

Quando começou a «pegar no andor» 

tinha 39 anos de idade.  

Foi Tocha alguns anos na década de 

1980.  

Natural do sítio do Corcitos, freguesia 

de Querença.   

GUERREIRO, Manuel  

(Cachola)  

Levou o andor entre 1985 e 1996.  

Levou o andor durante doze anos. 

Começou a «pegar no andor» com 32 

anos de idade.    

GUILHERMA, António da  Levou o andor, pelo menos, entre 1937 

e 1939. 

Levou o andor pela última vez em 1943.   
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GUILHERMA, Filipe da Levou o andor entre 1927 e 1950. 

Começou a levar o andor com 18 anos 

de idade.  

Levou o andor durante 24 anos (23 

Festas e meia).  

 

H 

Nome do Homem do Andor Notas 

HORTA, Mário  Foi Tocha nas décadas de 1920 e 1930.  

 

I 

Nome do Homem do Andor Notas 

ISIDORO, Lino  Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

ISIDORO, Manuel  

(Blé Isidoro) 

Começou a levar o andor em 1974. 

Natural do sítio do Parragil.  

 

L 

Nome do Homem do Andor Notas 

LANÇA, José  Pegou no andor entre 1989 e 1990.  

Pegou no andor durante dois anos.  
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LIMA, João Miguel Sousa Matos Começou a levar o andor em 1998. 

Tinha, então, 23 anos de idade.  

Em 2005 não fez a Festa Grande, sendo 

substituído pelo seu antigo colega José 

Teresa.  

Em 2013 ainda levava o andor.  

LOBA, Manuel António    Levou o andor entre 1981 e 1984. 

Levou o andor durante quatro anos.  

Começou a levar o andor com 30 anos 

de idade.  

LOURENÇO, Leonilde Gonçalves Levou o andor entre 1968 e 1999, isto é, 

durante 29 anos.   

Começou a levar o andor com 30 anos 

de idade.  

Natural de Castro Marim.  

 

M 

Nome do Homem do Andor Notas 

Manuel Maria  Levou o andor, pelo menos, entre 1987 

e 1990.  

MARÇAL   Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

MARIANO, Joaquim do Carmo  Levou o andor, pelo menos, na década 

de 1950.  

Levou o andor, somente, durante um 
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ano.  

MENDES, Amadeu  Começou a levar o andor em 1955.  

Em 1963 ainda levava o andor.  

MENDES, José  Começou a levar o andor em 1958.  

Pelo menos em 1963 ainda levava o 

andor.  

MENDONÇA, João  Foi Tocha nas décadas de 1920 e 1930.  

MENDONÇA, José  Foi Tocha nas décadas de 1940 e 1950. 

Era irmão do Sebastião Mendonça.   

MENDONÇA, Sebastião  Levou o andor entre 1930 e 1950. 

MILITÃO, José  Levou o andor, pelo menos, na década 

de 1950.  

Natural do sítio do Monte Seco (Loulé).  

 

N 

Nome do Homem do Andor Notas 

NEVES, Fernando José Moleiro   Começou a levar o andor em 1998. 

Tinha, então, 34 anos de idade.   

Em 2013 ainda levava o andor.  

NUNES, Inácio José Jacinto  

(Favas) 

Levou o andor entre 1982 e 1988. 

Começou a levar o andor com 38 anos.  

NUNES, José  Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  
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O 

Nome do Homem do Andor Notas 

OLIVAL, José do  Pegou no andor, pelo menos, entre 1968 

e 1972.  

Pegou no andor, pelo menos, durante 

cinco anos.   

OLIVEIRA, José Jacinto   Levou o andor entre 1991 e 1995.  

 

 

P 

Nome do Homem do Andor Notas 

PESTANA, Horácio  Começou a levar o andor em 1979. 

Levou o andor entre 1979 e 1980.   

Levou o andor durante 3 Festas. 

PINGUINHA     Levou o andor, pelo menos, em 1990. 

PINTO Levou o andor, pelo menos, durante um 

ano.  

PIRES, Faustino  Foi Tocha nas décadas de 1950, 1960 e 

1970.  

PIRES, Feliciano  Levou o andor, somente, em 1973.  

Natural do sítio da Goldra.  
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PIRES, José  Foi Tocha durante as décadas de 1930 e 

de 1940.   

PIRES, José  

(Arranca – Pedras)  

Levou o andor entre 1989 e 2001, isto é,  

durante treze anos. 

Natural de Salir.  

PONTES, Francisco Xavier Guerreiro Começou a levar o andor em 2002. 

Tinha, então, 28 anos de idade.  

Em 2013 ainda levava o andor.  

PRADO, Francisco José Viegas  Entrou para Tocha durante a primeira 

metade da década de 1960. 

Foi Tocha até 1974.   

 

Q 

Nome do Homem do Andor Notas 

QUEIJINHO, Francisco   

 

R 

Nome do Homem do Andor Notas 

RAMOS, Aníbal Martins  Levou o andor, pelo menos, em 1955. 

RAMOS, José Carlos Viegas  Foi Tocha durante a década de 1970. 

Natural de Boliqueime.  

REIS, Amadeu  Foi Tocha entre 1988 e 2004, isto é,  
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durante 17 anos. 

RICARDO, Sebastião  Foi Tocha nas décadas de 1920 e 1930.  

 

S 

Nome do Homem do Andor Notas 

SEMIÃO, Fernando de Jesus   Pegou no andor entre 1973 e 1978. 

Pegou no andor durante seis anos. 

SERÔIDO, Joaquim Manuel da Ponte Pegou no andor somente em 1975.  

Tinha, então, 28 anos de idade.  

SILVA, José Luís da    Começou a levar o andor em 1973. 

Começou a levar o andor com 24 anos 

de idade. 

Levou o andor durante seis anos, isto é, 

entre 1973 e 1978.  

SILVA, Manuel da  Levou o andor, pelo menos, em 1954.  

SILVESTRE, António  Levou o andor, pelo menos, em 1954. 

SIMÕES, António dos Santos Pegou no andor entre 1962 e 1999.  

Em 2000 foi Tocha do andor.  

Pegou no andor durante 38 anos, e foi 

Tocha durante um ano.  

Começou a levar o andor com 28 anos 

de idade.  

SIMÕES, Luís dos Santos   Pegou no andor entre 1987 e 1989.  

Começo a pegar no andor com 27 anos 
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de idade.  

Filho de António dos Santos Simões.   

SOARES, José Manuel Espírito Santo  Levou o andor entre 1998 e 2011, isto é, 

durante catorze anos.  

Começou a levar o andor com 38 anos 

de idade. 

Foi Tocha do andor em 2013.   

SOUSA, Afonso José Moreira Martins de  Pegou no andor entre 1975 e 1978.  

Pegou no andor durante quatro anos.  

Começo a pegar no andor com 21 anos 

de idade.  

 

T 

Nome do Homem do Andor Notas 

TELHEIRO, Manuel Vale  

(Tigre)  

Levou o andor, pelo menos, entre 1937 

e 1939.   

TERESA, José  Levou o andor durante «13 anos e 

meio», isto é, entre 1990 e 2002.  

Na Festa Grande de 2005 ocupou o 

lugar de João Matos Lima, uma vez que 

este tinha acabado de ser operado aos 

adenoides.  

Natural do sítio do Sobradinho de 

Alfeição (Boliqueime).  

Foi Tocha do andor em 2012.   
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TOMÁS, Manuel Maria Pires Levou o andor entre 1983 e 1993, isto é, 

durante onze anos.  

Começou a «pegar» no andor com 39 

anos de idade.  

Natural de Almancil. 

 

V 

Nome do Homem do Andor Notas 

VAIRINHOS, José Viegas  Foi Tocha do andor entre 1972 e 1983.  

VIEGAS, António  Começou a levar o andor em 1955.  

Pelo menos em 1958 ainda levava o 

andor.  

VIEGAS, Modesto Começou a levar o andor em 1957.  

Pelo menos em 1963 ainda levava o 

andor.  

Natural de Vale Judeu.   
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Documento n.º 1 – 1565, Maio  

Transcrição da visitação da Ordem Militar de Sant’Iago à ermida de Nossa 

Senhora da Piedade, em Maio de 1565.  

MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 

«Visitação das Igrejas dos Concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à 

Ordem de Sant’Iago, 1565», in al’-ulyã, Revista do Arquivo Histórico Municipal de 

Loulé, Loulé, Arquivo Municipal de Loulé, n.º 8, 2001/2002, pp. 246-247.  

 

«Irmyda de Nosa Senhora da Piedade junto da villa» 

 

«Visitamos a dita irmyda a qual tem hum capella d’ abóboda feyta de novo, em 

quadra de huma soo chave. Ho altar he d’ alvanaria, com hum frontall de rede e humas 

toalhas e castiçaes, tudo bem comçertado. No altar estaa hum retavollo de madeyra e 

nelle hum emcasamento omde estaa metida a imagem de Nosa Senhora de vulto e junto 

do altar estão duas tavoas a modo de retavollo e nellas pintado os martiryos de Cristo. 

Junto do altar, da parte da Epistolla, estaa hum arquibanco a modo d’ altar, bem 

comcertado e nelle hum retavollo da Piedade. 

Tem hum alpemdre quadrado, do tamanho da capella pouco mais ou menos, 

emgalgado, e estaa descuberto, e nos foy ditto pelo mordomo Pedro Alvarez que este 

Verão se há-de cobrir ou fazer d’ abobada e nós lho louvamos muito e emcomemdamos. 

Achamos que averaa doze anos que foy esta irmyda edificada de novo por 

Bartolomeu Fernandez, çeralheyro, a sua custa, e jaz nella enterrado, e nas costas da dita 

irmyda estaa huma casa madeyrada de castanho, de telha vãa, em que vive ho irmytão 

per nome Francisco da Payxão. 

Nesta irmyda haa huma vestimenta muito velha que lhe derão os padres do 

mosteiro. E tem hum caliz de prata que deyxou a molher do dito edificador e vimos as 

contas do remdimento da dita irmyda».  
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Documento n.º 2 – 1716 

Memória da Imagem e da ermida de Nossa Senhora da Piedade, da autoria de Frei 

Agostinho de Santa Maria e publicada no Santuário Mariano.  

SANTA MARIA, Frei Agostinho de, Santuário Mariano, tomo VI, 1716, pp. 411-

413.  

 

TITULO XIII. 

«Da milagrosa Imagem de Nossa Senhora da Piedade, de Loulé». 

«Fora da mesma Vila de Loulé, em distância de alguns mil passos, se vê outra 

Ermida, também dedicada à Rainha dos Anjos. Vê-se esta, coroando um monte alto, e 

descoberto, para a parte do Ocidente, em cujo caminho para a parte direita fica o 

Convento dos Padres da Piedade. É este Santuário muito antigo, e suposto que tem 

somente trinta pés de comprido, é de perfeitíssima arquitetura, e a sua Capela mor 

quadrada, e fechada de abóboda de meia laranja, e fica-lhe a porta para a mesma parte 

Ocidental. Na Capela mor se vê colocada uma devotíssima Imagem de Nossa Senhora, 

com o título da Piedade; está recolhida em um nicho, com o Santíssimo Filho morto em 

seus braços. É de escultura de madeira, e de perfeitíssima mão. É venerada, e buscada 

esta Santa Imagem por milagrosa, e por esta causa é a sua casa muito frequentada de 

romagens, assim da gente da terra, como das circum vizinhas, que acodem à Senhora a 

pedir-lhe o remédio de suas necessidades, e na fé com que se valem dos seus poderes, 

conseguem os despachos de tudo, o de que necessitam. Isto testemunham as muitas 

memórias, assim de mortalhas, como de sinais de cera, e outras cousas deste género, de 

que se vêm cobertas as paredes da Capela; que deixaram em testemunho dos benefícios, 

que da Senhora receberam, os mesmos que lhas ofereceram.  

É esta Santa Imagem tão antiga, que os que hoje vivem, não sabem dizer quem 

foi o Fundador da sua casa, nem quem colocou nela a Senhora. É do Padroado da 

Câmara daquela Vila, e ela é a que apresenta o Ermitão, e que lhe faz sua festa principal, 

que é na Segunda feira depois das Oitavas da Páscoa, em que se costuma festejar a 

Senhora dos Prazeres, e em que se canta o Evangelho, Stabat juxta Crucem Jesu. Pelo 

discurso do ano se lhe fazem outras muitas festas pelos devotos, que vem em romaria à 

Senhora, de diversas partes daquele Reino do Algarve, como ainda hoje se vê. 
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Um milagre referirei, que é muito sabido, e anda na boca de todos os moradores 

daquela Vila, e foi, que havia nela um Mouro, e tão adicto, e tenaz na sua cegueira, que 

a nenhuma das diligências, que se fizeram para a sua conversão, e para o livrarem da 

maldita seita de Mafoma, que professava, bastaram para o reduzir. Era este escravo de 

um cavaleiro daquela Vila, ao qual havia desaparecido um cavalo havia muitos dias; e 

porque o Senhor criminava ao escravo na perda dele, e o Mouro o buscava com cuidado, 

não perdia neste negócio nenhuma diligência. Um dia chegando à meia ladeira do monte 

da Senhora da Piedade, lembrou-lhe a grande devoção com que os Cristãos buscavam a 

Senhora, e entre si disse: Se a Senhora da Piedade, a quem os Cristãos adoram, me 

descobrisse o meu cavalo, eu serei também Cristão, como eles. Disse estas palavras, viu 

o cavalo, e logo atribui-o aquela obra, a que era milagre da Senhora, e assim se resolveu 

a fazer-se Cristão, e a baptizar-se. E quis, que se lhe impusesse o nome de António da 

Piedade. De António, por suceder esta maravilha à vista do Convento de Santo António; 

e o sobrenome tomou em memória da maravilha, que a Senhora da Piedade obrara a seu 

favor. Depois casou este António da Piedade em a mesma Vila, e teve filhos, que ainda 

hoje vivem alguns; e há ainda pessoas vivas que conheceram ao tal António da 

Piedade».  
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Documento n.º 3 – 1756 

Memória dos estragos causados em Loulé pelo terramoto de 1 de Novembro de 

1755.  

Relaçam do terramoto do primeiro de Novembro do anno de 1755 com os effeitos, que 

particularmente cauzou neste reino do Algarve, Faro, Biblioteca da Universidade de 

Coimbra, Manuscrito do Códice 537, 1756, fl. 161 v.º.  

 

«Cairam parte das abobadas da sua Parrochial; as Igrejas do Convento da Graça, e de 

Santo António dos Capuchos; Hospital dos pobres; o Hospicio dos Agostinhos 

Descalços; o Convento das Religiosas; a Igreja da Mizericordia, a Capela dos Terceiros 

de Sam Francisco, e as Hermidas de Santa Luiza [sic.], e N. Senhora da Piedade». 

 

 

 

Documento n.º 4 – 1758 

A.N.T.T, Dicionário Geográfico de Portugal, 1758, tomo 21, memória 126, f. 1162, 

resposta n.º 13.  

«Fora da vila tem seis ermidas a da Sra. da Piedade objecto da devoção de todo este 

povo e suas vizinhanças assistida de muitas romagens especialmente no sabado em que 

os mais dos moradores a visitão».  
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Documento n.º 5 – 1835, 31 de Janeiro  

Transcrição de uma parte da acta da sessão de vereação do dia 31 de Janeiro de 

1835.  

Livro das Actas de Vereação de 1834-1837, fl. 46 v.º. e fl. 47. 

Cota no A.M.L.: PT/AMLLE/AL/CMLLE/B/A/01/Lv 125.  

 

«Acta da sessão de Vereação do dia 31 de Janeiro de 1835»  

 

«Na mesma em virtude da Portaria do Menisterio do Reino em data de vinte e 

sinco de Janeiro do Corrente anno, em que partecipava a esta Camara, que tendo felis 

mente chegado aquella Capital Sua Alteza Real o Principe Dom Augusto, Duque de 

Leuchetenberg, e Santa Cruz, Esposo de Sua Magestade Fidellissima a Rainha, e 

devendo celebrar-se o Consorcio da mesma Augusta Senhora, determina Sua Magestade 

Fidellissima que por taó Sîngular motivo se pratiquem as demonstracções de jubilo 

proprias desta Solemnidade: A Camara determinou conduzir em Porcissão Nossa 

Senhora da Piedade para esta Villa, e colocolla na Igreja Matriz para ahi Solemnemente 

a sua chegada se cantar Te Deum Laudamus isto no dia Primeiro do mes de Fevereiro, 

tendo se primeiro feito publico por pergoes nos lugares Publicos desta Villa para que se 

eluminassem as janellas por tres noites sucessivas, e que concervandose  Nossa Senhora 

na Igreja Matriz fazendo-se lhe novena athé ao seguinte Domingo, que com mais pompa 

se determinou Cellebrar huma festa Solemne em acçáo de graças por táo felis 

acontecimento, ordenando que eu Secretario Noteficasse todos os Clerigos existentes 

nesta Villa para concorrerem a dita Festividade, e Jose Pedro do sitio dos Canos, para 

nesse dia e no da Festa levar o Estandarte deste Senado, mandando resistar no livro 

desta Camara a dita Portaria para que conste em todo o tempo».   
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Documento n.º 6 – 1856, 12 de Janeiro  

Memória escrita pelo «prior» da paróquia de São Clemente, José Rafael Pinto, do 

abalo de terra sentido em Loulé no dia 12 de Janeiro de 1856.  

OLIVEIRA, Ataíde de, Monografia do Concelho de Loulé, 3.ª edição, edição fac-

similada, Faro, Algarve em Foco Editora, 1989 [1905], pp. 62-63.   

 

«Desde o princípio de Setembro até os fins de Dezembro passado, as chuvas tinham 

caído com pouca interrupção, mas depois foram tão abundantes e continuadas, que as 

nascentes aumentaram a um ponto extraordinário e outras apareceram de novo. Assim 

continuou o tempo até ao dia 12 de Janeiro de 1856. Pela manhã, a atmosfera estava 

carregada, mas o sol aparecia de quando em quando, não ventava, nem chovia; pelas 11 

horas da manhã ouviu-se um estrondo como um trovão ao longe e logo em seguida 

sentiu-se um grande abalo de terra, que durou por espaço de dois segundos; a oscilação, 

segundo me pareceu, foi de noroeste a sueste; foi tão grande a violência que não ficou 

edifício algum que não sofresse; a igreja Matriz na parede da frente deu para fora, a 

abóboda da sacristia deu também de si, e onde fez maior impressão foi na sacristia das 

Almas que rachou toda. A igreja de S. Sebastião também abriu fendas no frontispício e 

abóboda. E assim sofreram os edifícios da vila e subúrbios. Na vila muita gente se 

retirou das suas casas para o campo. Passados uns cem minutos repetiu-se outro abalo 

menos violento e sete minutos depois tornou a repetir-se, mas com pouca intensidade. O 

povo aterrado fugia para as ruas e largos, implorando Misericórdia em voz alta, e muitos 

se dirigiram para a ermida de N. Senhora da Piedade. Para alentar os espíritos e obstar á 

grande reunião de povo na ermida da Senhora da Piedade, fiz armar um barracão no 

largo de S. Francisco, para onde fiz conduzir em procissão a Imagem venerada da 

Senhora da Piedade e aí acompanhada de mais de duas mil pessoas, de ambos os sexos e 

de todas as idades, fizemos preces e rogativas a Deus. Era um espectáculo sugestivo: 

tanta gente com a fronte contrita e cheia de lágrimas a implorar misericórdia. O Senhor 

se compadeça de nós. Loulé oito horas da noite do dia 12 de Janeiro de 1856. O Prior, 

José Rafael Pinto».  
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Documento n.º 7 – 1925 

Composição poética da autoria do poeta António Aleixo, dedicada a Nossa Senhora 

da Piedade, Mãe Soberana dos louletanos.  

ALEIXO, António Fernando [sic.], Uma Linda Quadra Glosada à Nossa Senhora da 

Piedade de Loulé, impresso sobre papel, 1925.  

«Vai dentro daquele andor 

Aos ombros da mocidade 

A mãe de Nosso Senhor 

A virgem da Piedade».  

 

«Junta-se a província inteira 

Do Algarve, nesse dia 

P’ra assistir á romaria 

Da mais linda padroeira. 

Que ao ir subindo a ladeira 

Faz soltar gritos d’amor 

Do povo trabalhador 

Desde o mais velho ao mais novo 

Porque a alma desse povo 

Vai dentro daquele andor».  

 

«Dia de alegria imensa 

Para os filhos de Loulé 

Que unidos na mesma fé 

Mostram quanto vale a crença 

Dia em que não há diferença 

Dos homens na sociedade 
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Que é a divina vontade 

De Cristo extremoso Pai 

Que nos braços da Mãe vai 

Aos ombros da mocidade».  

 

«Festa linda sem igual 

Devia ser mais ainda 

Porque é a Santa mais linda 

Das Santas de Portugal. 

Que com amor maternal 

Suportou a maior dor 

Ao ver no Calvário a flor 

Que nasceu p’ra nos salvar 

É dever pois festejar 

A Mãe de Nosso Senhor».  

 

«De Loulé para o poente 

Se avista a sua capela 

Que lembra uma sentinela 

Velando por toda a gente 

É isto que o povo sente 

É esta toda a verdade 

Que nos faz com humildade 

Tanto o rico como o pobre 

Beijar o manto que cobre 

A virgem da Piedade».  
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Documento n.º 8 – 1968  

Composição poética da autoria do poeta Leonel Neves, dedicada a Nossa Senhora 

da Piedade.  

NEVES, Leonel, «Ladainha Louletana», in Natural do Algarve, colecção Poesia e 

Verdade, [s.l.], Guimarães Editores, 1968, pp. 65-68.  

 

«Ladainha Louletana» 

«À memória de António Aleixo» 

  

«Gente de Loulé  

alma louletana  

hoje mesmo é que é  

viva a Mãe Soberana 

vamos lá embora   

gente velha e moça  

eis Nossa Senhora  

esta é que é a Nossa   

somos bons amigos   

nossas dores entende-as   

vê inchar os figos   

vê florir amêndoas   

mora numa rampa  

em nossos restolhos   

quando a chuva escampa   

traz-nos chuva aos olhos   

veio-nos ver à vila   

como que nos fala  
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 vamos lá ouvi-La   

vamos lá levá-La». 

 

«Virgem que pareces   

mesmo louletana   

ouve as nossas preces   

rica Mãe Soberana 

enche as nossas tulhas   

Virgem por quem és   

dá linha às agulhas   

fumo às chaminés   

teu altar se enfeite   

com flor’s às arrobas   

dá-nos muito azeite  

muitas alfarrobas   

ouve os padre-nossos   

pelas almas mortas   

traz-nos águas aos poços   

dá-nos milho às hortas». 

 

«Mil foguetes no ar   

gente até mais não   

Ela há-de gostar   

desta procissão».   

 

«Mesmo quem não presta  
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hoje até se dana  

que é a Tua festa  

Nossa Mãe Soberana   

alta é a capela  

chumbo esse andor Teu  

mas correr p’ra ela 

é correr p’ra o céu  

rampa que é um perigo   

grande que só vendo-a   

dá-nos muito figo   

traz-nos muita amêndoa  

sol que nos abrasa   

nosso amor Te aqueça   

vais p’ra Tua casa   

vamos lá depressa   

levam-Te os mais fortes   

moços de Loulé   

às vezes há mortes   

salva-nos a fé   

fé no ano novo   

que hás-de abençoar   

Mãe olha o Teu povo   

grita ‘vai ao ar’». 

 

«Vai no ar a Santa   

p’rá Sua capela   
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tanta gente tanta  

 vai ao céu com Ela». 

 

«Bem contente fiques   

com o nosso ardor   

Mãe não entisiques   

quem leva o andor   

dá-lhe força ainda   

dá-nos sempre a fé   

abençoa a linda   

vila de Loulé   

Deusa montanheira   

Virgem louletana   

Nossa Padroeira   

rica Mãe Soberana».  
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