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O MUSEU ANTONINO DE FARO E A SUA 
COLEÇÃO: HISTÓRIA NÃO CONHECIDA

Luís Santos
Carla Guerreiro

Técnicos Superiores do Museu Municipal de Faro

O Museu Antonino foi inaugurado no dia 23 de junho de 1933, no âmbito 
do programa da IV Semana Pecuária(1), que definiu para este dia às 14 
horas, excursão de turismo a Santo António do Alto e inauguração do Museu 
Antonino, instalado pela Comissão de Iniciativa, numa das dependências da 
ermida. 

A Ermida de Santo António do Alto está localizada num local elevado 
de onde se avista o mar, a cidade e a serra. A importância estratégica desta 
colina permitiu o controlo dos portos e defesa da cidade, desde a época 
pré-histórica(2), passando pela romana e especialmente no período medie-
val e época moderna(3). 

Pela inscrição de uma lápide da ermida, com a data de 1352, ficamos 
a saber, que devido aos frequentes ataques mouriscos, foi construída, a 
expensas de D. Afonso IV e do Concelho de Faro, uma torre de vigia neste 
local. Inicialmente construída com apenas 2 pisos (cerca de 10 metros de 

1 | Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Faro, Ata da Sessão de 15 de junho de 1933, Arquivo Distrital 
de Faro, PT/MFAR/CMFAR/B-A/001/0055, p. 332.

2 | REBELO, Paulo; SANTOS, Raquel, “Enquadramento Histórico e Arqueológico” in Carta Arqueológica do Conce-
lho de Faro, Câmara Municipal de Faro, 2008, pp. 28-29.

3 | GAMITO, Teresa Júdice, “O papel das torres de vigia na defesa de Faro”, in Actas do Simpósio Internacional sobre 
Castelos, Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Câmara Municipal de Palmela, 
Edições Colibri, 2002, p. 840.

© Eng.º José Chaves



Anais do Município de Faro 2018

O Museu Antonino de Faro e a Sua Coleção: História Não Conhecida - Luís Santos e Carla Guerreiro

338

altura) conta agora com 3 pisos e mais um terraço (cerca de 22 metros)(4).   
No séc. XV decorrem os trabalhos de construção da primitiva ermida(5). 

Pinheiro e Rosa refere ainda que é uma das ruas mais antigas da cidade, 
situada no seu eixo, e no enfiamento do caminho do Alto, já tinha, no 
século XV, o nome Rua de Santo António do Alto, que ainda conserva quase 
integralmente(6).

Os textos das Visitações da Ordem Militar de Santiago trazem-nos 
mais dados e é-nos dito que Esta Irmida edificou Vasco Annes Curche (?) [ou 
Cuiche], clerigo he finado. E repaira-se polos fiees de Deos(7). E que a fizeraõ / de 
novo e he huã soo casa grande e quadrada (…) e tem hum arquo metydo na 
parede da torre d’atalaya em que esta a imagem de santo antonio de vulto(8)…  
E ainda que Achamos que esta irmyda foy acrecentada pelos moradores e 
comfrades e devotos desta cidade e eles a repayrão de tudo ho que lhe he neçe-
sareo e nós ho aprovamos e louvamos muito(9). 

A partir do século XIX, as referências a Santo António do Alto deixaram 
de ser militares e passaram a ser mais apelativas para o turista.

Na sua Corografia, João Baptista da Silva Lopes faz referência aos Sítios 
apraziveis, e donde se descobrem lindos e extensos paineis, como da ermida de 
St.º Antonio do Alto(10). 

Como nos contou O Algarve(11), em 1897, estão no Algarve os Reis de 
Portugal. Nesta Visita Régia foi esta ermida visitada por suas Altezas Rei D. 
Carlos e Rainha D. Amélia no dia 9 de outubro.

A importância da ligação entre a baixa da cidade e o Santo António do 
Alto passou a ser uma prioridade e como pode ser lido n’ O Districto de Faro 

4 | SILVA, Celeste Nogueira e, “As torres de vigia do antigo concelho de Faro”, in Anais do Município de Faro 97/98, 
Câmara Municipal de Faro, 1990, pp. 125-127.

5 | LAMEIRA, Francisco; GORDALINA, Rosário, “Ermida de Santo António do Alto” in http://www.monumentos.gov.
pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4520. Acedido em 13 de junho de 2017.

6 | ROSA, José António Pinheiro e, Algarve de Santo António – Comemoração do 8º Centenário do seu Nascimen-
to, Ministério da Cultura – Delegação Regional da Cultura do Algarve, Faro, 1995, p. 70.

7 | CORRÊA, Fernando Calapêz e VIEGAS, António, Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve, 1517-1518, suple-
mento da «Revista Al’ulyã», n.º 5, Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Loulé, 1996, p. 157.

8 | CORRÊA, Fernando Calapez, Visitação da Ordem de Santiago à Vila de Faro em 1534 in Anais do Município XXIV, 
Câmara Municipal de Faro,1994, p. 124.

9 | MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro, Visitação das Igrejas dos Concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à 
Ordem de Santiago, 1565, al-‘ulyã, n.º 8, Arquivo Municipal de Loulé, Loulé, 2001/02, p. 200.

10 | LOPES, João Baptista da Silva, Corografia ou Memória Económica, Estatística e Topográfica do Reino do Algar-
ve, 1º volume, Editora Algarve em Foco, 1988, p. 334.

11 | O Algarve, número único, Faro, 9 de outubro de 1897, Biblioteca Nacional de Portugal.
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(12) A camara municipal de Faro sollicitou subsidios para ocorrer á construcção 
das estradas das Alcaçarias á capella de Santo Antonio do Alto e do largo da 
estação do caminho de ferro á praça D. Francisco Gomes, da mesma cidade.

Fig. 1 – Vista de Santo António in Portugal:1140-1940(13) 

A Ermida, o Turismo e a Comissão de 
Iniciativa de Faro

O crescente número de turistas que viajavam pela Europa foi uma das 
razões que levaram à criação da Sociedade Portuguesa de Propaganda, 
em 1906. Visto este mercado mostrar uma grande vitalidade e porque no 
extrangeiro os acontecimentos politicos dos ultimos tempos fizeram chamar 
para nós as attenções(14), foi anunciada a criação da Repartição de Turismo 
no IV Congresso Internacional de Turismo, realizado na Sociedade de 
Geografia de Lisboa, entre 12 e 19 de Maio de 1911. A nível regional decorreu 
o 1º Congresso Regional Algarvio na Praia da Rocha, Portimão, entre 3 e 5 de 
setembro de 1915.

Em 1921 são criadas as Comissões de Iniciativa em todas as estâncias 
hidrológicas e outras, praias, estâncias climatéricas, de altitude, de repouso, 
de recreio e de turismo, comissões de iniciativa com o fim de promover o 

12 | O Districto de Faro n.º 1528, de 3 de agosto de 1905, p. 1, Biblioteca Nacional de Portugal.
13 | Carvalho, Pereira (compil.), Portugal : 1140-1940, Lisboa : [s.n.], 1940.
14 | “O Congresso de Turismo” in Ilustração Portuguesa, 2ª série, n.º 274, 22 de maio de 1911, p. 649.
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desenvolvimento das estâncias, de forma a proporcionar aos seus freqüenta-
dores um meio confortável, higiénico e agradável, quer executando obras de 
interêsse geral, quer realizando iniciativas tendentes a aumentar a sua fre-
qüencia e a fomentar a indústria de turismo(15).

Com esta forte aposta na divulgação do País, foram várias as perso-
nalidades que visitaram Faro para divulgar a sua história e património.

Uma descrição bastante completa pode ser lida num artigo de 
Adelino Mendes no livro “O Algarve e Setubal”(16), publicado em 1916, 
É uma pequenina capela, toda branca que fica lá em cima, poisada num 
pequeno monte, donde se descortina toda a cidade. Subo ao alto do cam-
panário e espraio a vista em redor. O horizonte não tem barreiras que o 
delimitem. O raio visual perde-se no infinito, para um e outro lado. Para 
o norte, a alta cordilheira algarvia estabelece a fronteira com o Alentejo. 
Para leste, adivinha-se, esfumada, diluída na neblina, a terra espanhola. 
Para oeste fica S. Braz de Alportel, cercada de arvoredos, agachada nas 
taldas da serrania. Estoi, com o seu palácio de arruinados fidalgos, com 
as suas ruínas da opulenta Ossónoba dos romanos, marca-se sem dificul-
dade, um pouco à minha direita. Para o sul, o Mar, as lagunas, Olhão, as 
marinhas, o sal em torreões, o cabo de Santa Maria, com o seu alto farol, 
dominando a água e a Serra. Durante meia hora deixo-me ficar para ali, 
naquele campanário histórico, olhando tudo o que cerca. (…) confesso a 
mim mesmo que nenhum outro há mais afável, mais terno, mais impreg-
nado dessa luz diluída e fulva, que apaga todas as fealdades e exalta, como 
numa apoteose, perturbadora, tudo o que a beleza imortal tocou. Acordo 
da minha fascinação e desço. Pela escada há versos de ignorados trovado-
res, cantando o amor e a vida. Ao longe, um sino plangente espalha pela 
atmosfera límpida o som fino do seu bronze. Leitor, se alguma fores a Faro, 
vai a Santo António do Alto. Encontrarás ali, no campanário da humilde 
capelinha, uma das maiores maravilhas do teu país.

Na Revista de Turismo(17), de 5 de novembro de 1921, podemos ler 
que Faro está uma cidade de agradável aspecto, tem um ponto de vista 
soberbo: é o monte de Santo António, onde se acha erecta uma capela do 
seculo XVII, preciosissima como documento d’antiguidade.

D’um terraço, sobreposto lateralmente a essa Capela, avista-se toda a 

15 | Lei 1152 de 23/04/1921 - Criação das Comissões de Iniciativa – Diário da República n.º 84 – 1ª série de 
23/04/1921.

16 | MENDES, Adelino, “Santo António do Alto” in Guia-Album do Algarve – Sotavento, 1932, p. 23.
17 | Revista de Turismo, n.º 113 de 5 de novembro de 1921, p. 67.
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Província do Algarve, desde quasi a ponta de Sagres até o Guadiana; acom-
panhando a vista a linha, sinuosa, que limita o nosso continente com o 
Mar.

O panorama não é menos curioso para o lado da terra, onde pequenos 
outeiros sobresahem em distincto relêvo pelas fulgurações d’uma intensa 
luz. 

São também d’um atrahente aspecto, os fundos escuros das encostas 
da cordilheira que se estende em todo o comprimento do Algarve e onde se 
divisam os casaes, ou quintas, no meio dos quaes, em alvinitente brancura, 
sobresahem as casitas maiores ou mais pequenas dos respectivos proprie-
tarios, n’uma doce poesia bucólica. 

Resumindo: todo o panorama que d’ahi se disfructa prende pelo phee-
rismo do quadro, iluminado sempre por uma luz que se espalha em tons de 
vida, de relevo, de beleza!

O extasi em que nos mantivémos foi demorado; por isso se nos fixou 
indelevelmente a grata impressão recolhida.

Sahimos d’ali com verdadeira saudade.
Na Revista Alma Nova, de 1926, é descrito por Oliva Guerra que ... é 

por fim Santo António do Alto, o mirante romântico de Faro, donde a minha 
vista extasiada abrangeu o scenário maravilhoso de mil léguas em redor, 
banhado pela luz anémica dum lírico poente que jamais me esquece. Oh! 
Essa tarde imorredoira, como eu a vejo marcando sempre na minha memó-
ria, a lembrança da sua doçura resignada!… Dum lado o mar, perdido na 
vastidão desmesurável do seu azul sem fim. Do outro, os cabeços povoados 
de casinhas brancas, que pareciam, na humildade cristã da sua pequenez, 
centenas de pombas mansas a adormecer na paz cinzenta da montanha, 
a essa hora amarfanhada já pela mortalha triste das sombras. Ao fundo a 
cidade, preparando-se para o repouso abençoado da sua noite de pesade-
los. E, caindo sôbre a natureza, como um êxtase sem fim, o silêncio religioso 
das alturas dava à solidão da hora e do lugar a solenidade austera de tudo 
que nos vem de Deus(18). 

Na publicação Terras de Portugal, Faro, as suas preciosidades artísticas 
e arquitectónicas lê-se ainda que Faro não tivesse todas estas belezas que 
acabamos de enumerar, para chamar a si o turista, bastava-lhe o soberbo 
e unico, panorama, disfrutado da torre da ermida de St.º António, do Alto, 

18 | OLIVA, Guerra, “Santo António do Alto” in Guia-Album do Algarve – Sotavento, 1932, p. 23.
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muitas vezes superior em largueza de horisontes, variedade de aspectos e 
em riqueza cromática de paisagens, aos observados do alto do Monte de 
Santa Luzia, da Cruz Alta do Bussaco, da Foia e de outros pontos de vista de 
renome do nosso Paiz(19).

Todo o potencial turístico da cidade, reconhecido a nível nacional, levou 
a que a Comissão de Iniciativa de Faro fosse criada em 1929(20).

O conjunto formado pela colina, ermida e torre não passou desper-
cebido, e em sessão camarária, de 23 de junho de 1932, foi apresentada, 
pelo seu Presidente Dr. Mário Lyster Franco, uma proposta para criação do 
Museu Antonino, a qual foi aprovada por unanimidade.

Fazendo-se substituir na Presidencia pelo Vice-Presidente Snr Jayme 
Fernando Pacheco Conceição, foi pelo Snr. Presidente a seguinte proposta 
que foi aprovada por unanimidade: - Proposta: - Considerando que Egreja 
de Santo António do Alto constitue, pelo seu panorama, um dos mais fre-
quentados pontos da cidade, quer pelas pessoas aqui residentes, quer pelos 
forasteiros; Considerando que não somente por esse facto mas ainda pelas 
recordações históricas que lhe andam ligadas, a referida Egreja merece ser 
convenientemente cuidada a fim de evitar-se o espectáculo vergonhoso da 
escadaria de acesso à sua torre ostentar sempre as mais repugnantes expres-
sões; Considerando que para o efeito deve ser solicitado o auxílio da Comissão 
de Iniciativa local: Proponho: - 1º. – Que seja convenientemente repasada a 
Egreja de Santo António do Alto revestindo-se as suas paredes de forma a evi-
tar que nelas se inscrevam quaesquer dizeres, ajardinando-se o seu pequeno 
claustro e estudando-se a publicidade, digo, a possibilidade de nela insta-
lar agua e luz. -2º - Que para o efeito se faça despejar a moradia que nela se 
encontra alugada, prescindindo a Camara do rendimento de 120.00 anuaes 
que da mesma usufrue. 3º. – Que parte dessa moradia seja englobada na casa 
a fornecer ao Guarda da Egreja, instituindo-se na outra que deita directa-
mente sobre o claustro um pequeno museu Antonino em que sejam recolhidos 
todos os objectos relativos à vida e culto do Padroeiro. 4º - Que a visita à torre 
e ao futuro museu só se possa fazer mediante o pagamento de uma pequena 
taxa cujo producto reverte a favor dos melhoramentos a introduzir num e 
noutro, isto a fim de seleccionar a respectiva frequencia. 5º. – Que para a boa 
regularização deste serviço se institua o logar de Guarda da Egreja de Santo 
Antonio do Alto cuja remuneração consista apenas na (…) gratuita de casa, 

19 | MOUTINHO, Manuel, “Faro – As suas preciosidades artísticas e arquitectonicas” in Terras de Portugal, Lisboa, 
1928 (?).

20 | Decreto n.º 16671 de 25/03/1929, Diário da República n.º 71 – 1ª Série de 30/03/1929.
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agua e luz e ainda uma pequena percentagem sobre a taxa referida no artigo 
4.º - 5º - Que se inscreva no próximo orçamento a verba de 2.000$00 para fazer 
face às despesas inerentes à execução da presente proposta, solicitando-se a 
auxilio da Comissão de Iniciativa local no caso da referida importância não ser 
suficiente(21). 

As preparações para a criação e abertura do Museu Antonino con-
tinuaram e em sessão de câmara, realizada em 9 de fevereiro de 1933, 
foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta apresentada pelo 
Dr. Mário Lyster Franco, Considerando que a Comissão de Iniciativa 
desta cidade devidamente autorizada por esta Câmara está introduzindo 
importantes melhoramentos na Ermida de Santo António do Alto onde vai 
ser instalado o Museu Antonino; Considerando que aquele local, sendo um 
dos mais visitados da cidade, ainda o mais será logo que aquela instala-
ção esteja concluída; Considerando que por esse facto se torna indispen-
sável a criação de um lugar de guarda da mesma Ermida, que acompanhe 
todos os visitantes e zele pela conservação dos objectos lá recolhidos, con-
forme foi deliberado por esta Câmara em sua sessão de 23 de Junho de 
1932; Considerando que a referida Comissão de Iniciativa contribui para 
a manutenção do referido lugar com a importância de 50% do ordenado 
que se venha a estabelecer. Propondo: 1º Que se crie um lugar de guarda da 
Ermida de Santo António do Alto com o ordenado mensal de 90$00, visto 
não ser possível fornecer-lhe água e luz conforme naquela proposta fora 
estabelecido. 2º - Que seja provido no mesmo lugar Luiz António Delgado 
que exercia idênticas funções na Alameda João de Deus(22).

Na sessão de câmara de 16 de março de 1933 foi deliberado aucto-
rizar o pelouro dos jardins a convidar o Snr. Antonio Augusto Martins, do 
Porto, a visitar esta cidade a fim de que o mesmo dei o traçado para o ajar-
dinamento da parte do Campo da Trindade que se tenciona incorporar 
na Alameda e do pateo da ermida de Santo Antonio do Alto ocorrendo o 
referido pelouro às respectivas despesas(23).

21 | Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Faro, Ata da Sessão de 23 de junho de 1932, Arquivo Distri-
tal de Faro, PT/MFAR/CMFAR/B-A/001/0055, pp. 217-218.

22 | Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Faro, Ata da Sessão de 9 de fevereiro de 1933, Arquivo 
Distrital de Faro, PT/MFAR/CMFAR/B-A/001/0055, p. 289.

23 | Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Faro, Ata da Sessão de 16 de março de 1933, Arquivo Dis-
trital de Faro, PT/MFAR/CMFAR/B-A/001/0055, pp. 303-304.
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Fig. 2 – Placa comemorativa da inauguração do Museu Antonino
Foto  – CMF/MMF/Marco Pedro

Para assinalar a inauguração do Museu Antonino, no dia 23 de junho de 
1933, o Correio do Sul, de 25 de junho de 1933, relata que:

Em Santo António do Alto – Foi Inaugurado o Museu Antonino.
Aproveitando a estada em Faro das entidades que vieram assistir á IV Semana 

Pecuaria que amanhã serão outros tantos propagandistas, por esse paiz fora, da 
beleza do panorama que se disfruta da Torre de Santo Antonio do Alto, deliberou 
a Comissão de Inaugurar na sexta-feira o Museu Antonino que em boa hora ali 
fundou. Quem, ainda há poucos mezes, subiu áquele explendido miradouro da 
cidade, não o conhece agora. Tudo remodelado, tudo limpo, inteligentemente 
disposto. O pateo de entrada está todo ajardinado, com o seu poço conventual 
ao centro. Tudo caiado, pintado, bonito que até dá gosto olhar de lá o dorso do 
mar longinquo e as encostas da serra toda salpicada de casaria….

(…) O Museu está instalado numa parte da casa que dá para o pateo e que foi 
convenientemente restaurada. O museu, por enquanto, é pobresinho, o que não 
quer dizer que não seja já um belo motivo espiritual, uma gentil e doce evocação 
do grande taumaturgo portuguez, que é venerado em quasi todas as egrejas do 
mundo católico. Dois grandes quadros de Santo António pendem das paredes. 
Variadissimas imagens das Caldas da Vista Alegre, estampas, livros, folhetos, 
desenas de objectos do culto antonino, estão espalhados pelas estantes, colu-
natas e vitrines. E mais coisas vão chegando, ofertas de amigos do Museu, cuja 
falange começa a engrossar.

Os turistas que subirem ao mirante de Faro já teem onde entreter um quarto 
de hora.

A Comissão de Iniciativa, depois de o seu presidente, Sr. Dr. Mário Lyster 
Franco ter declarado inaugurado o Museu, ofereceu aos visitantes um “Porto de 
Honra”, em que usaram da palavra vários oradores, enaltecendo a lembrança da 
Comissão não só em preparar convenientemente aquele miradouro para receber 
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os forasteiros que anualmente o visitam, como criando o Museu, que muito há 
de contribuir para o desenvolvimento turístico de Faro.

Ao Sr. Dr. Mário Lyster Franco, bem como á Comissão da sua presidência, 
apresentamos as nossas calorosas felicitações pela feliz iniciativa, juntando o 
nosso aplauso ao côro de justos louvores com que foi premiado o seu esforço(24). 

Fig. 3 – Pátio do Museu Antonino
Postal da Colecção Passaporte "LOTY"

Logo no ano seguinte à sua inauguração o Museu Antonino recebeu visi-
tas notáveis como Oliveira Salazar a 4 Fevereiro(25), D. Manuel Arcebispo de 
Évora, D. José do Patrocínio, Bispo de Beja, e D. Marcelino, Bispo do Algarve 
a 12 de fevereiro e D. Ernesto, Arcebispo de Mitylene a 19 de fevereiro(26).

Na sessão de câmara de 27 de outubro de 1934, foi apresentada pelo 
Presidente da Câmara a seguinte proposta: Considerando que na ermida de 
Santo Antonio do Alto, por necessidade de (des)congestionamento do Muzeu 
Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique, foram ultimamente colocados 
alguns quadros do mesmo museu; considerando que na mesma ermida foi há 
tempo criado pela Comissão de Iniciativa Local um Muzeu Antonino cuja con-
servação carece ser devidamente cuidada; Considerando que o Snr. Dr. Justino 

24 | Correio do Sul, n.º 852 de 25 de junho de 1933, p. 2.
25 | Livro de Honra do Museu Antonino, 1934 - Museu Municipal de Faro.
26 | ROSA, José António Pinheiro e, “Museu Antonino” in Separata dos Anais do Município, Câmara Municipal de 

Faro, 1978, p. 8.
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de Bivar Weinholtz tem demonstrado extraordinário carinho pelo mesmo 
Muzeu e tem desempenhado com proficiência as funções de Conservador do 
Muzeu Arqueologico. Proponho 1.º - Que seja encarregado das funções de 
Conservador do Museu Antonino o Snr. Dr. Justino de Bivar Weinholtz. 2.º - Que 
se dê ao mesmo Senhor imediato conhecimento desta deliberação(27). 

Rapidamente o reconhecimento da importância do Museu Antonino 
atravessa fronteiras regionais e nacionais. No jornal Correio do Sul de 9 de 
abril de 1944, Mário Lyster Franco escreve:

Museu Antonino – De um precioso recorte que o «Recorte» teve a feliz lem-
brança de enviar à jovem Liga dos Amigos de Faro e que o Sr. major Guerreiro 
Rebeca teve a gentileza de trazer ao meu conhecimento, verifica-se que um jor-
nal ou revista, «Vaillance», que se publica em Lyon, consagrou no seu número 
de 26 de Setembro do ano findo, uma elogiosa referência ao Museu Antonino 
de Faro.

Não é esta a primeira vez que a imprensa estrangeira se refere entusiastica-
mente a essa iniciativa que é hoje uma realidade e da que muito me orgulho.

Já há anos, se bem me recordo, a revista “The Irish Rosary”, que se publica, 
ou publicava em Dublin, lhe consagrou amavel notícia e quanto a referências 
de escritores. Citem-se a de John Gibbons, Prémio Camões – 1939, no seu livro 
«Playtime in Portugal»; a de José Leite de Vasconcelos, na “Revista Lusitana”, 
Vol. XXIII; a de Luís Chaves, num artigo das «Novidades», em 21-VII-1942, etc., 
etc.

E lembrar-se a gente que houve há anos um fabiano qualquer – muito 
fabiano… e muitíssimo qualquer – que, num jornal de Lisboa, se atreveu a 
pedir o encerramento do Museu por atentório… às suas pretensas afinidades 
com determinado sector então existente na política local.

É lógico que o sector – honra lhe seja – não ligou importância ás palavras 
do escriba e o Museu ficou aberto, permitindo agora estas amáveis referências 
que, em meu nome e em nome de Faro (…) - daqui agradeço a “Vaillanse”(28). 

No final da década de 40 do século passado, foi construído o novo edi-
fício do Liceu João de Deus, inaugurado em 1948. Escreveu Justino Bivar 
Weinholtz, n’ O Algarve, de 16 de março de 1947, que a construção do novo 
liceu prejudicou enormemente o interesse que a Ermida despertava aos turistas.

Foi uma ideia infeliz dum grande Homem que tanto contribuiu, como 
Ministro, para o progresso e desenvolvimento de Portugal, o ter imposto a sua 

27 | Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Faro, Ata da Sessão de 27 de outubro de 1934, Arquivo 
Distrital de Faro, PT/MFAR/CMFAR/B-A/001/0055, p. 476.

28 | Correio do Sul, n.º 1405 de 9 de abril de 1944, p. 1.
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vontade na localisação do edifício, cortando uma Avenida das mais interessan-
tes da cidade e tapando por completo a vista da Torre sobre a Cidade. (…) Faro 
perdeu para sempre, com essa determinação, a gloria de possuir de possuir um 
dos melhores miradoiros de Portugal, que fez dizer ao grande escritor Antero 
de Figueiredo, quando a visitou, que «só para admirar o panorama de Alto do 
Santo António valia a pena descer do Minho até ao estremo sul do País».

Para mais o edifício é absolutamente inestético. Consta mesmo que não 
será completado nos seus adornos como estava projectado(29). 

   

Fig.4 – Santo António do Alto, 1942
(Vista antes da construção do Liceu)

Museu Municipal de Faro
Azevedo

N.º de inv.: Foto-8617

Fig. 5 – Avenida 5 de Outubro, s/d
(Vista depois da construção do Liceu)

Museu Municipal de Faro
Laboratório Ângelo

N.º de inv.: Foto-8615

Ainda nesta mesma década, culminando nos primeiros anos da seguinte, 
procedeu-se ao aumento da torre conforme Projeto de construção do reser-
vatório do Mirante de St.º António do Alto(30).

Nas atas das Sessões da Câmara, de 27 de outubro e 17 de novembro 
de 1951, podemos ainda encontrar referência ao restauro de quadros do 
Museu Antonino, por Sidónio de Almeida. Na Sessão de 3 de maio de 1952 é 
referida a aquisição de vidros.

29 | WEINHOLTZ, Justino Bivar, “Santo António do Alto” in O Algarve, n.º 2033, de 16 de março de 1947, p. 2.
30 | Projeto de construção do reservatório do Mirante de Santo António do Alto, 1947-1953. Arquivo Distrital de 

Faro, PT/MFAR/CMFAR/N-F/015/0001 – 1943 /1953 – D.4.1 – E086 –P1
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Fig.6 – Sala do Museu Antonino
Postal da Colecção Passaporte "LOTY"

Quando, em 1966, tomou posse como diretor dos Museus Municipais, o 
Prof. Pinheiro e Rosa escreveu que este Museu encontrava-se abandonado e 
nem catálogo tinha(31). Quando foi elaborado o inventário foram contadas 
345 peças, todas relacionadas com Santo António.

Pelo requerimento datado de 5 de junho de 1985, enviado pelos Museus 
Municipais ao Sr. Presidente da Câmara, ficamos a saber que na noite de 
4 para 5 do corrente assaltaram as instalações do Museu Antonino furtando 
algumas dezenas de peças(32).  

Através da Informação Interna da Assessora Técnica de Museologia, Dr.ª 
Helena Santos, datada de 3 de junho de 1986, somos informados que esta-
vam a decorrer obras de conservação e de beneficiação nas instalações do 
Museu Antonino e Capela de Santo António do Alto e respectivos jardim e adro. 
E que as mesmas seriam uma oportunidade de se proceder à reorganização 
museológica daquele espaço de relevante importância e significado no con-
texto histórico/cultural e religioso da cidade de Faro (…) O espólio existente 
encontra-se de forma geral muito degradado, tanto pelas más condições de 
conservação de humidade como pela falta de higiene em que se têm mantido 
as peças. Na sua maioria gravuras, telas, fotografias, bentinhos e demais espó-
lio não estão mais em condições de apresentarem ao público, muito embora 
algumas ainda sejam ainda susceptível de restauro. (…) Apesar desta situa-
ção, afigura-se-nos possível reorganizar a colecção dentro de uma perspec-
tiva selectiva da qualidade e boa conservação dos materiais e com um novo 

31 | ROSA, José António Pinheiro e, op. cit., p. 7. 
32 | Documento de Entrada n.º 4345 de 7 de junho de 1985 – Assalto ao Museu na noite de 4 para 5 de junho – 

Museus Municipais de Faro, ref.ª 19/85, 5 de junho de 1985.
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enfoque, desta feita destacando a figura de Santo António de Lisboa na tradi-
ção popular portuguesa e em particular no Algarve. Paralelamente, preconi-
zamos uma transformação de sistema de exposição, factor determinante no 
despertar da curiosidade, da atenção e do interesse do publico(33). 

      

Fig. 7 – Interior do Museu Antonino, 1987
Foto – CMF

Neste documento fica ainda patente o cuidado de construir um pequeno 
espaço para reservas indispensáveis já no actual momento (…) no prolon-
gamento das instalações sanitárias com cerca de 3 metros(34). 

O balanço das várias ações pode ser lido na Informação Interna da Dr.ª 
Helena Santos, datada de 13 de março de 1987, na qual é descrito que A reor-
ganização museológica e as obras de conservação e de beneficiação desenvol-
vidas no ano transacto no Museu Antonino deram solução satisfatória à grande 
maioria dos problemas existentes. Tendo continuado, no entanto, algumas 
questões que complementam a intervenção interior. E são elas a segurança do 
Museu e o grau de humidade no interior da sala do Museu Antonino. E que 
Subsiste também ainda a necessidade de substituição ou arranjo da escada 
metálica em caracol que dá acesso ao mirante onde se disfruta uma magnífica 
panorâmica que têm grande procura de turistas. Mais informa que O Catálogo 
do Museu Antonino está a ser ultimado e pensamos dentro de um mês estar em 
condições de poder ser editado(35), o que não chegou a acontecer.

Na nota de serviço datada de 29 de março de 1989, o então Vereador do 

33 | Informação interna n.º 46/86 de 3 de junho de 1986 – Museu Antonino e Capela de Santo António do Alto, p. 1.
34 | Idem, pp. 3-4.
35 | Informação Interna ref.ª de 37/87, de 13 de março de 1987, da Dr.ª Helena Santos – Situação do Museu 

Antonino.
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Pelouro, Fernando José Caniço, decide que em virtude da escada de acesso 
ao Miradouro da Igreja de Santo António do Alto, ameaçar ruína iminente, 
fica interdita a sua utilização até que a mesma seja devidamente reparada(36).  
Como consequência desta interdição é sugerido, a título provisório, pela 
Chefe da Divisão Sócio Cultural, Dr.ª Helena Santos, em informação interna, 
datada de 7 de agosto de 1989, que até se efetuarem as necessárias obras de 
conservação do acesso ao mirante, o preço da visita do museu Antonino seja 
reduzido para 80$00, (oitenta escudos)(37).  

A falta de investimento no Museu Antonino e a remodelação do Museu 
Municipal, levaram a que fosse proposto o seu encerramento definitivo. 
Assim na Informação Interna n.º 42/99, datada de 15 de março de 1999, 
são apresentados os seguintes argumentos para influenciar esta decisão 
Convém recordar os motivos que motivaram o encerramento temporário 
daquele núcleo museológico: o reduzido número de visitantes, havendo dias 
em que ninguém lá ia; a falta de condições, nomeadamente as instalações 
sanitárias eram inadequadas e utilizadas pelo casal que lá habita e por um 
familiar deficiente; o reduzido interesse do espólio e as condições de exposição 
pouco didácticas(38). 

Neste contexto sugerimos o encerramento definitivo do Museu Antonino e 
a ingressão desse espólio no Museu Arqueológico a fim de ser inventariado e 
informatizado e posteriormente se estudar a possibilidade de ser exposto ao 
público.

Assim, por despacho exarado no dia 15 de março de 1999, foi o Museu 
Antonino encerrado e a sua coleção transferida para o Museu Municipal de 
Faro.

Foi ainda apresentado um requerimento, datado de 3 de fevereiro de 
2003, assinado por um Grupo de Seguidores de Mario Lyster Franco, no 
qual constava um abaixo-assinado para promover a reabertura do Museu 
Antonino referindo que o seu encerramento priva os nossos cidadãos da 
continuidade do culto a Santo António e de dar vida ao património reli-
gioso que a Câmara se deve empenhar no engrandecimento da alma dos 
habitantes desta cidade(39).  Foi então feito um ponto de situação do Museu, 

36 | Nota de Serviço n.º 5/89 de 29 de março de 1989, do Sr. Vereador do Pelouro, Fernando José Caniço.
37 | Informação Interna n.º 83/89 de 7 de agosto 1989, da Chefe de Divisão, Dr.ª Helena Santos – Museu Antonino.
38 | Informação Interna n.º 42/99 de 15 de março 1999, do técnico Superior, Francisco Lameira e da Arqueóloga, 

Dália Paulo.
39 | Documento de Entrada n.º 1227 de 25 de fevereiro de 2003 – Pedido para promover a reabertura do Museu 

Antonino.
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através da informação interna, datada de 8 de março de 2003, como res-
posta a esta solicitação. Neste documento refutam-se estas considerações 
com os seguintes argumentos: nos últimos meses em que esteve aberto, em 
1998, o Museu foi visitado apenas por meia dúzia de visitantes mensais e houve 
meses sem nenhum visitante; as peças expostas muitas delas apenas tem [sic] 
valor afectivo e cultual não patrimonial; a despesa de dois funcionários para 
permitir a abertura do museu deve ser bem ponderada; a despesa de manu-
tenção (luz, água, etc.); é preciso investir numa nova museografia do espaço; 
a localização do Museu fora da zona histórica e sem transportes urbanos que 
serviam a zona; pertencendo à Rede Portuguesa de Museus temos que ter em 
atenção a qualidade do núcleo que pretendemos reabrir(40).  Este processo não 
teve desenvolvimento permanecendo o Museu Antonino encerrado até à 
data.

A Coleção
Como se referiu anteriormente nunca se soube o número exato das 

peças existentes, pois muitas foram as ofertas das mais variadas individua-
lidades para enriquecer o espólio do Museu. Mário Lyster Franco relata que 
O Museu Antonino de Faro que mereceu logo de início as mais elogiosas refe-
rências a artistas e escritores nacionais e estrangeiros, que tem na lista dos seus 
benfeitores nomes como Leite de Vasconcelos, Paulino Montez, José Campas, 
Albino Cunha, Raúl Xavier, Assis Esperança, Leopoldo Battistini, D. Maria de 
Portugal, Gino Saviotti, P.e Bartolomeu Ribeiro e muitos mais, para só citar 
os de fora; que tem recebido últimamente algumas vezes de valiosas ofertas 
dêsse prestimoso farense que é Amadeu Ferreira de Almeida Carvalho, é hoje 
uma instituição apontada como exemplo(41). 

A própria imprensa assinalou várias doações como O Algarve, em 1934, 
Pelo sr. padre Antonio Ribeiro, Provincial dos Franciscanos, que há pouco 
tempo esteve nesta cidade em propaganda das missões, foram oferecidos ao 
Museu Antonino, instalado numa dependência da ermida de Santo Antonio 
do Alto, alguns exemplares de diversas publicações sobre a vida do glorioso 
taumaturgo português. 

40 | Informação Interna n.º 20/03 de 8 de março 2003, da Chefe de Divisão, Dr.ª Dália Paulo.
41 | LYSTER FRANCO, Mário, “O Museu Antonino de Faro, único no seu género em todo o mundo” in Guia Comer-

cial, Industrial e Turístico de Faro, Faro, 1946.
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A interessante oferta foi feita por intermedio do sr. D. Marcelino Franco, 
venerando Bispo da Diocese(42). 

E em 1944, o Correio do Sul publica um artigo da autoria de Lyster Franco, 
Pintor de Arte, no qual este refere que Entre as preciosas dádivas recente-
mente feitas à sua cidade natal pelo ilustre diplomata e escritor Sr. Dr. Amadeu 
Ferreira de Almeida Carvalho, destinadas ao Museu de Santo António, tôdas 
muito interessantes e valiosas e que a seu tempo serão devidamente enume-
radas, destaca-se uma cópia do célebre quadro «Vera Esfigie de Sancti Antonii 
Lisbonensis in Ecclesia Luzitanorum Roma”, obra de vulto entre a numerosa e 
variadíssima iconografia do grande Taumaturgo português(43). 

Amadeu Ferreira de Almeida, em artigo de publicado no Jornal Correio 
do Sul, em 1947, escreve que Esse Museu Antonino Algarvio, que creio ser o 
primeiro instituido do seu genero, compõe-se de numerosos quadros, ima-
gens, gravuras, faianças, brochuras, medalhas, etc. referentes a Santo Antonio. 
Como farense e como contribuinte para este gracioso Museu tenho a honra de 
convidar todos os portugueses devotos admiradores de Santo Antonio a envia-
rem os objectos do género indicado com que queiram contribuir, ligando o seu 
nome ao desenvolvimento de tão simpatica ideia(44). 

Em 1952, sobre a coleção noticia o Correio do Sul que sabemos que esta 
vai ser dentro de alguns dias enriquecida com novos elementos, como aumen-
tadas vão ser as generosas dádivas feitas pelo sr. dr. Ferreira de Almeida ao 
nosso Museu Antonino(45).  

Esta avalanche de peças doadas ao Museu Antonino nunca foi acom-
panhada por um inventário adequado. Quando Pinheiro e Rosa assumiu 
funções, como diretor dos Museus Municipais, em 1966, elaborou um 
inventário (que se encontra no Museu Municipal de Faro), onde constava 
que a coleção era composta por 345 peças. 

Passadas cerca de 2 décadas e na sequência do assalto perpetrado na 

42 | O Algarve, n.º 1369 de 1 de julho de 1934, p. 2.
43 | LYSTER FRANCO, “Oferta valiosa – A Vera efígie de Santo António no Museu Antonino de Faro”, in Correio do 

Sul, n.º 1401 de 12 de março de 1944 , p. 1.
44 | ALMEIDA, Ferreiro A., “O Museu de Santo António” in O Correio do Sul, n.º 1544, de 5 de junho de 1947, pp. 1 

e 3.
45 | “A homenagem prestada em Faro ao Sr. Dr. Ferreira d’Almeida” in Correio do Sul, n.º 1795 de 24 de abril de 

1952, p. 1.
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noite de 4 para 5 de junho de 1985, foi efetuada uma relação(46) das peças 
furtadas. Nesta é referido que foi detectada a falta de 65 peças no entanto 
essa tarefa foi bastante difícil atendendo à pouca documentação existente e 
ao facto do Museu não estar convenientemente organizado no que diz res-
peito a registo e inventariação de peças. E continua que podemos dizer, de uma 
forma pouco rigorosa, que o Museu possui cerca de 350 peças todas dentro da 
mesma temática. Desde a escultura, pintura, até à simples curiosidade relativa 
a Santo António. Foi feito nos anos 60, pelo antigo diretor, um inventário (uma 
cópia foi enviada nessa altura para a Câmara) do que existia na altura, mas o 
Museu tem continuado a receber peças e esse inventário não está actualizado.

Com o encerramento definitivo do Museu Antonino, em 1999, a sua 
coleção foi transferida para o Museu Municipal de Faro, tendo a sua equipa 
de Inventário procedido à inventariação informatizada da mesma. 

Após consulta ao programa de inventário In Patrimonium Premium foi 
detetada a existência de 197 registos(47), divididos pelas seguintes catego-
rias: cerâmica, documental, escultura, gravura, fotografia, ourivesaria, pin-
tura, medalhística, adereços/ decorativos, metais, vidros e equipamentos/
utensílios.

As cerca de 395 peças encontram-se também distribuídas pelas seguin-
tes designações: estatueta, aquário, painel de azulejos, travessa, jarra, prato, 
vaso, caneca, pintura, medalhão, castiçal, grupo escultórico, azulejo, pote, 
escultura, busto, bilha, floreiro, fotografia, gravura, livro, revista, almanaque, 
postal, nota, plaqueta, resplendor, caixa, jarro, medalha, coroa, cálice, copo, 
mosaico e cartela. 

De entre o vastíssimo espólio selecionaram-se algumas peças de dife-
rentes categorias.

Entre os objetos de cerâmica existe um azulejo com a imagem de Santo 
António e o Menino relevados, o qual tem a designação: Sto. António nos 
Salve. Oferecida pelo Prof. Pinheiro e Rosa, esta peça foi produzida pela 
empresa Estaco Coimbra(48).  

46 | Informação Interna n.º 20/85 de 19 de junho de 1985, do técnico Auxiliar de Museografia, António Rosa – 
Museu Antonino.

47 | Alguns registos dizem respeito a um conjunto de peças, o que faz com que o número de peças existentes 
seja superiores ao número de registos.

48 | Para mais informações sobre a Cerâmicas Estaco em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/20601/1/
Arquitetura%20Industrial%20em%20Coimbra%20no%20s%C3%A9culo%20XX%20-%20A%20Zona%20Indus-
trial%20da%20Pedrulha%20-%20Bruna%20Ferreira.pdf, pp. 181 - 189.
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Fig. 8 - Sto. António nos Salve
Museu Municipal de Faro

Altura 15,00 cm x Largura 15,00 cm
N.º de Inv.: Ant-2612

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

Fruto de uma doação de Amadeu Ferreira de Almeida, temos uma esta-
tueta, em metal prateado, produzida pela Casa Escasany(49), de Sto. António 
de Pádua segurando o Menino sobre livro na mão esquerda e na direita um 
pé de açucenas.

  

Fig. 9 – Sto. António de Pádua
Museu Municipal de Faro

Altura 20,00 cm x Largura 5,20 cm (Base) x Profundidade 5,20 cm (Base)
N. Inv.: Ant-2582

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

49 | Para mais informações sobre a Casa Escasany em http://www.danielescasany.com.ar/historia.html
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Uma das peças mais emblemáticas da coleção foi fabricada, em 1908, 
pelas Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda.(50). Falamos da imagem de 
Santo António segurando o Menino, que beija a face do santo, sobre o 
manto em ambas as mãos, assente em base octogonal.

 

Fig. 10  – Santo António
Museu Municipal de Faro

Altura 109,00 cm x Largura 42,00 cm (Base) x Profundidade 41,00 cm (Base)
N. Inv.: Ant-02637

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

Entre os painéis de azulejos destacamos o que foi produzido pela Fábrica 
de Faianças e Azulejos Sant' Anna(51) de Gaeiras & Quental, Lda., em 1943, e 
está assinado por António Ribeiro. Neste objeto podemos ver a imagem de 
Santo António com o Menino, que ostenta uma coroa e segura um globo 
encimado por uma Cruz. 

Fig. 11 - Painel de azulejos
Museu Municipal de Faro

Altura 31,50 cm (Moldura) x Largura 17,40 cm (Moldura)
N.º de Inv.: Ant-02649

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

50 | Para mais informações sobre as Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda. em https://pt.bordallopinheiro.com/
bordallo-pinheiro?fullview=true

51 | Para mais informações sobre a Fábrica consulte http://www.santanna.com.pt/pt/historia
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O tema Antonino também está patente nas notas utilizadas durante lar-
gos anos, no nosso país. O espólio conta com oito notas de vinte escudos, 
emitidas pelo Banco de Portugal, com a data de 26 de maio de 1964, com 
a imagem de Santo António no anverso e no reverso contém a Igreja de 
Santo António de Lisboa. Podemos ainda observar as assinaturas do Vice-
Governador, Manuel Jacinto Nunes, e do Administrador, António Alves 
Salgado Júnior. 

  
Fig. 12 – Nota de 20 escudos

Museu Municipal de Faro
Altura 6,40 cm x Largura 13,10 cm

N.º de Inv.: Ant-2700

Selecionou-se um quadro, em cerâmica, imitando vitral, representando 
Santo António segurando o Menino sobre livro na mão esquerda e na direita 
um pé de açucenas. Produzido pela Fábrica de Constância(52), foi doado pela 
ceramista Maria de Portugal, pseudónimo de Albertina dos Santos Leitão(53). 
Apresenta na parte posterior as inscrições " Executado na Fábrica cerâmica 
Constância Lda. Rua de S. Domingos à Lapa, nº8 Lisboa" e “Oferta de Maria 
de Portugal. Ano de 1933.”

52 | Para mais informações consultar http://gabinetehistoricoculturalpampulha.blogspot.pt/2017/10/a-fabri-
ca-de-ceramica-constancia-em.html e https://velhariastralhasetraquitanas.blogspot.pt/search/label/F%-
C3%A1brica%20da%20Cer%C3%A2mica%20Const%C3%A2ncia%20de%20Lisboa

53 | Para mais informações consultar http://193.137.22.223/pt/patrimonio-educativo/museu-virtual/exposi-
coes/a-instituicao-do-ensino-tecnico-em-portugal-no-sec-xix/maria-de-portugal/ e http://www.arquipela-
gos.pt/arquipelagos/imagePopUp.php?details=1&id=31281
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Fig. 13 – S/ título
Museu Municipal de Faro

Altura 49,50 cm (Moldura) x Largura 28,50 cm (Moldura)
N.º de Inv.: Ant-2704

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

Existe ainda uma plaqueta em cerâmica com a imagem de Santo 
António e o Menino na mão esquerda e na direita segura o livro e açucenas. 
Esta foi produzida pela Fábrica Vista Alegre(54) e adquirida pela Comissão de 
Iniciativa de Faro. Apresenta na frente as inscrições “1931” e “Santo António 
de Lisboa (1195 - 1231)”.

Fig. 14 – Santo António de Lisboa (1195 - 1231)
Museu Municipal de Faro

Altura 11,80 cm x Largura 6,50 cm
N.º de Inv.: Ant-2744

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

54 | Para mais informações consultar https://vistaalegre.com/pt/t/vaa_AMarca_Historia-1
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A arte fotográfica marca presença na coleção através de uma fotogra-
fia, produzida pelo Laboratório Ângelo, a preto e branco, alusiva a Santo 
António. Observa-se um homem vestido com túnica, segurando um menino 
na mão esquerda e a cruz na direita; em cada lado tem duas meninas e em 
baixo um homem prostrado no chão. 

Fig. 15 – S/ título
Museu Municipal de Faro

Altura 25,00 cm x Largura 20,00 cm
N.º de Inv.: Ant-4296

Outro dos ex-libris da coleção é o Aquário representando o Sermão de 
Santo António aos peixes. Ao alto, sobre um rochedo, está Santo António 
pregando aos peixes. Estes estão salientes nas ondas azuis que constituem 
o aquário. Assenta em base oval castanha com aplicações de vários bival-
ves. Esta peça das Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda., foi produzida 
em 1918(?) e pintada, em 1933, por José Carlos dos Santos, operário n.º 44 
(LIV). O rodista foi Adelino Soares de Oliveira, operário n.º 4(55).

55 | CALDAS DA RAINHA. Museu de Cerâmica, Rafael Bordalo Pinheiro e a fábrica de faianças das Caldas da Rainha 
[catálogo da exposição] : 1884-1905 / [org.] Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha ; coord. ed. Cristina Ra-
mos e Horta, João B. Serra, Lisboa : Instituto Português de Museus ; Caldas da Rainha : Museu de Cerâmica, 2005.
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Fig. 16 – Sermão de Santo António aos peixes
Museu Municipal de Faro

Altura 56,00 cm x Largura 33,30 cm (Base) x Profundidade 37,00 cm (Base)
N.º de Inv.: Ant-2584

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

Outro objeto curioso é a caneca com uma asa. Produzida pela Fábrica 
Vista Alegre, contém a imagem de Santo António segurando o Menino ao 
colo. Ao seu lado esquerdo tem um pé de açucenas. O bordo e a asa têm um 
filete dourado. Na parte anterior tem escrito “1931, Santo António de Lisboa 
- 1195 – 1231 e na parte posterior tem uma quadra: " Eu de ti não tenho zelos/ 
Porque já sei como és/ Desde a ponta dos cabelos/ Até à ponta dos pés...".

Fig. 17 
Museu Municipal de Faro

Altura 5,50 cm x Diâmetro 4,00 cm Boca
N.º de Inv.: Ant-2604

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

Na área da pintura encontramos um ex-voto, do séc. XVIII, com a represen-
tação do Milagre de Santo António e São Lourenço. Pintura sobre madeira 
representando um barco com a respetiva tripulação. Em glória, o Senhor 
Crucificado, tendo à sua direita Santo António e à esquerda São Lourenço. 
Em baixo, à esquerda uma legenda incompleta, onde se lê: «Sahindo o mes-
tre Manoel machado da barra de faro, no seo hiate seguindo viagem pera 
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Lisboa a 9 de Janeirº correo huma trom(...) a costa no (...) bradando pello 
Senhor da boa (...) outros pello Senhor Santo António ootros pello Senhor 
sam Lourenço; e vendo (...) grande da morte atreboirão que entrecedendo 
estes santos ao Sr. por milagre forão livres de tão grande perigo em q. se 
virão ia nos ultimos tranzes de sua vida pois q. se vião todos nas mãos da 
morte.»

Mestre Manuel Machado (mestre de uma embarcação) foi quem man-
dou fazer o ex-voto em acção de graças, por se ter salvo na barra de Faro.

Fig. 18 – Milagre de Santo António e São Lourenço
Museu Municipal de Faro

Altura 38,40 cm (Moldura) x Largura 64,00 cm (Moldura)
N.º de Inv.: Ant-2617

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro

Na medalhística existe uma medalha adquirida pela Câmara Municipal 
de Faro, com a representação de Santo António de Lisboa, a qual foi reali-
zada com base num barro do ceramista José Franco, de 1976. 

Fig. 19 – Santo António de Lisboa
Museu Municipal de Faro

Diâmetro 6,00 cm 
N.º de Inv.: Ant-2643

Foto – CMF/MMF/Marco Pedro



O Museu Antonino de Faro e a Sua Coleção: História Não Conhecida - Luís Santos e Carla Guerreiro

Anais do Município de Faro 2018 361

A terminar esta breve apresentação da coleção, não podemos deixar 
passar o papel que Santo António tem no imaginário popular. A imagem 
do Santo Casamenteiro está presente em objetos tão diferentes como pos-
tais e rótulos de garrafas de vinho do Porto. Mas o que existe em maior 
número são os Santinhos, que eram distribuídos nas catequeses e após ser-
viços litúrgicos, adquiridos em diferentes estabelecimentos e podiam ser 
trocados enquanto objetos de coleção. Estes eram de pequenas dimensões 
e além da imagem do padroeiro, tinham, no verso, orações, dedicatórias ou 
homenagens.

Fig. 20 – Estampas Antoninas (Santinhos)
Museu Municipal de Faro

N.º de Inv.: Ant-2697
Foto – CMF/MMF


