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ESPAÇO, MEMÓRIA E CULTURA
O JARDIM MANUEL BÍVAR E A ALAMEDA JOÃO DE DEUS

COMO ESPAÇOS BASILARES DAS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO SÉCULO XX 

Fernanda Zacarias
Técnica Superior do Museu Municipal de Faro

Introdução
O romantismo, movimento artístico, político e filosófico instituído em 

Portugal no século XIX, mudou de forma significativa o modo de encarar a 
sociedade e o mundo. Esta mudança de atitude refletiu-se sobretudo nas 
vertentes artísticas: pintura, escultura, arquitetura e na literatura. Surgem 
espaços destinados ao convívio social. 

Os jardins começam a fazer parte das cidades, tendo por objeto o embe-
lezamento citadino e promover o lazer, o recreio e a interação social entre 
as populações. São espaços onde existem as mais variadas manifestações 
de cultura popular, representadas de forma diversificada: música, poesia, 
literatura, artesanato, gastronomia típica, desporto, eventos e cerimónias 
de caráter sociocultural, de cariz religioso e político, entre muitas outras. 

O Jardim Manuel Bívar e a Alameda João de Deus são até aos dias de 
hoje, grandes referências em termos de lazer e sociabilidade, e para onde 
convergem as mais variadas populações, sejam visitantes, comerciantes, 
turistas ou grupos culturais ou políticos. 

A predileção popular por estes espaços é explicada tanto pelos seus 
atrativos físicos com imensa vegetação de diferentes espécies arbóreas, e 
com cafés e restaurantes nas proximidades, como pelos eventos que neles 
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se concretizam. Desta forma, constituem espaços alternativos que permi-
tem usar e fruir das mais diversas manifestações culturais, sendo cada vez 
mais na atualidade, espaços de referência e de evidência da atividade cul-
tural em Faro.

As manifestações culturais no Jardim 
Manuel Bívar

A antiga Praça da Rainha (atual Jardim Manuel Bívar), lugar cuja centra-
lidade e origem datam de finais do século XV, constituiu desde os seus pri-
mórdios, um espaço de utilização atrativa e multifacetada, para atividades 
comerciais, económicas e administrativas. 

Na área circundante à Praça, e já antes do século XVII, importantes edi-
fícios como o Hospital da Misericórdia e a Igreja da Misericórdia aumenta-
vam ainda mais o afluxo de gente ao local. Mais tarde, entre os séculos XVII 
e XIX, outras construções de grande relevo como a Alfândega, e o Governo 
Civil e posteriormente, já no século XX, a instalação dos edifícios do Banco 
de Portugal, Finanças e Bombeiros, reforçavam este local, como área central 
e um polo de atração e afluência para as mais diversas atividades. 

Neste local viria a ser construído em finais do século XIX o Passeio do 
Bacalhau, assim designado pela sua configuração. Situava-se em frente ao 
antigo Hospital da Misericórdia e do mercado da verdura, onde atualmente 
é o Jardim Manuel Bívar. 

Era aqui o lugar de eleição para 
passear e interagir das gentes 
farenses, sobretudo durante os 
dias quentes de Verão. Era neste 
local, que nessas noites se assistia 
aos concertos da filarmónica que 
tinham lugar às quintas-feiras e aos 
domingos, e onde afluíam grandes 
multidões. 

Os primeiros espetáculos musi-
cais, tinham lugar num coreto 
confecionado com materiais 

Praça da Rainha, in O Occidente : Revista Illustrada de Portugal 
e do Extrangeiro, nº 191 vol.7, de 11 de abril de 1884 
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precários, aqui improvisado anual-
mente. Entre as diversas atuações 
a “Filarmónica 8 de Dezembro”, 
constituía a grande atração das 
noites musicais. 

Em 1894-95, é construído um 
coreto definitivo em ferro fundido. 
No último quartel do século XX, 
foi-lhe anexado um estabeleci-
mento comercial. 

As populações desfrutavam 
ainda dos locais de convívio nas proximidades do “Passeio do Bacalhau”, 
como a “Havaneza” e o quiosque, construído junto ao coreto. 

O Jardim Manuel Bívar tem constituído ao longo dos tempos, um palco 
de eventos culturais, sociais, económicos, políticos e religiosos, que se man-
tém até à atualidade. 

Composto de vegetação frondosa e de bancos de madeira, este local, 
transformou-se ao longo dos tempos, num palco de sociabilidade, o local 
de eleição para um momento de lazer e convívio. 

Era aqui também, que havia lugar para as mais diversas atividades de 
caráter económico: assim engraxadores, abegões, ardinas, moços de fre-
tes, estivadores, carroceiros, aguadeiros, vendedores de marisco, caiadores, 
criadas, mulheres de limpeza, cauteleiros e retratistas "à la minuta" entre 
muitos outros, faziam a labuta do dia-a-dia. Desta forma, o jardim tornava-
se um elo motivador de interações entre trabalhadores e transeuntes ora 
por motivo de negócio, ora por motivo de confraternização. 

O jardim, com o passar dos 
tempos tornou-se cada vez mais o 
principal local de atração quer de 
citadinos, quer de gentes vindas 
de fora, pelas manifestações cul-
turais, sociais, políticas e religiosas 
que proporcionava. 

Destas são de destacar em 
1897, a vinda do rei D. Carlos e 
da Rainha D. Amélia a Faro. No 
dia da chegada, entre os locais 
visitados, destacam-se: o Museu 

Praça D. Francisco Gomes e jardim -1914
(postal do Museu Municipal de Faro)

Rua D. Francisco Gomes
(postal do Museu Municipal de Faro)
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Lapidar Infante D. Henrique, a Escola Industrial Pedro 
Nunes, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, o Albergue 
e o Recolhimento, edifícios anexos ao hospital e o Museu 
Marítimo. No período da noite, os reis dirigiram-se para o 
edifício do Governo Civil de onde assistiram da janela do 
edifício a um espetáculo de fogo-de-artifício, que teve 
lugar na Praça D. Francisco Gomes. Também em meados de 
junho de 1898 a família real esteve em Faro, onde assistiu 
a um espetáculo de carretilhas, danças populares e música 
com atuações de bandas filarmónicas no coreto do jardim 
da Praça D. Francisco Gomes. 

É de salientar ainda a “Festa do Jubileu do Trabalho” no 
1º de Maio de 1903, na Praça D. Francisco Gomes, consti-
tuída por um grande cortejo com as várias classes de tra-
balho (sapateiros, rolheiros, carpinteiros, pedreiros), que 
se dirigiam para o cemitério público para homenagear 
os colegas já falecidos. O cortejo foi acompanhado pela 
“Filarmónica 8 de dezembro”, tocando o Hino do 1º de Maio, 
e pela “Filarmónica Marçal Pacheco” que tocava o Hino do 
Trabalho. 

Outro evento a assinalar neste local, é a gala de soleni-
dade pela celebração do ato da aclamação real, onde se 
destaca um grande concerto no coreto da Praça D. Francisco 
Gomes.

Em inícios do século XX, são de realçar os grandes even-
tos designados por “Festas da Cidade de Faro “ que tinham 
como objetivo, a angariação de fundos destinados a causas 
sociais e a instituições de beneficência, como o Hospital da 
Santa Casa da Misericórdia de Faro. Muita da programação 
que compunha estas festas tinha lugar no Jardim Manuel 
Bívar e zonas circundantes. 

Com programas muito diversificados, possibilitavam 
por um lado, a interação entre citadinos e forasteiros e por 
outro, constituíam uma atividade lucrativa para o comér-
cio local e para as empresas de transportes, hospedarias e 
até mesmo casas particulares, devido à grande afluência 
de pessoas à cidade por esta altura. Realizavam-se anual-
mente, geralmente no Verão. 

Jornal “O Algarve”, nº 7 de 
10 de maio de 1908, p.1

Jornal “ O Algarve nº 14, 
de 28 Junho de1908, p. 1 
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Em 8 de março de 1930, o Jardim 
Manuel Bívar, é palco de um grande 
evento: a homenagem ao poeta João 
de Deus, com a colocação do busto do 
poeta neste local. Nesta altura proce-
deu-se ao ajardinamento do espaço.

As festas dos Santos Populares tam-
bém tornavam o jardim um local de 
grande afluência, sobretudo para assistir 
aos espetáculos de carretilhas, que leva-
vam a população ao rubro. 

O dia de S. João, feriado municipal 
da cidade de Faro (1910-1987), foi desde 
sempre, o dia mais festivo das festas 
populares em Faro. 

Destes eventos destaca-se: em 1939, 
as festas populares de S. João a favor da 
“Assistência Nacional aos Tuberculosos” 
as quais tiveram um programa bastante 
diversificado. Mastro com tocadores e 
baile, fogueira, quermesse, combate de 
carretilhas, fogo de artifício, concurso de 
quadras populares e espetáculo de fogos 
aquáticos e barcos decorados e ilumina-
dos na doca com serenata veneziana. 

Em 1941, as “Festas de S. João e S. 
Pedro”, levadas a cabo pela Santa Casa da 
Misericórdia, em benefício do Hospital 
de Faro, também foram realizadas no 
Jardim Manuel Bívar e Praça D. Francisco 
Gomes, muito bem decorados com 
iluminação e balões decorativos para 
este efeito. O projeto da ornamentação 
do Jardim Manuel Bívar e da Praça D. 
Francisco Gomes foi da autoria de Carlos 
Porfírio. 

Tal como em anos anteriores, o con-
teúdo programático das festas, foi muito 

Correio do Algarve, nº único de 8 de março de 1930

Alunos do ensino primário junto ao busto do poeta 
João de Deus, década de 70 do século XX

(Foto do Museu Municipal de Faro)
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diversificado: mastro de S. João, 
fogueiras, bailes populares, dan-
cings, concertos, desportos náu-
ticos, serenatas, fogo de artifício, 
aquático e do ar, vistosas orna-
mentações e iluminações, com-
bates de carretilhas, concurso de 
barcos ornamentados, marchas 
populares e torneio de quadras 
humorísticas e populares. 

No programa das festas dos 
Santos Populares desse ano, houve 

duas novidades: o desfile das marchas populares, organizadas pelos vários 
clubes da cidade e por grupos constituídos em vários locais do Algarve, e 
um espetáculo andaluz com grupos de cantares e danças de Ayamonte. No 
jardim foi também instalada uma barraca de tapas andaluzas.

Em 1987, as festas dedicadas 
aos Santos Populares, viriam a per-
der aos poucos o vigor de outrora, 
com a passagem do feriado muni-
cipal de 24 de junho para 7 de 
setembro. 

A partir de 1988, as “Festas 
da Cidade de Faro”, passam a ser 
comemoradas a 7 de setembro, dia 
em que Faro foi elevado a cidade, 
em 1540, pelo Foral de D. João III.

Após esta data, as festas da 
cidade continuam a ser organiza-
das, com programas diversifica-
dos, constituídos principalmente, 
por cerimónias oficiais, provas 
desportivas, exposições, feiras, e 
espetáculos musicais entre outros 
eventos de caráter cultural e 
recreativo. Grande parte dos mes-
mos têm lugar no Jardim Manuel 
Bívar. 

Iluminações na doca de Faro (Foto do Museu Municipal de Faro)

Jornal “O Algarve”, nº 1629, de 18 de junho de 1939, p.2
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Numa época mais recente, é de realçar outros grandes eventos tais 
como: espetáculos de animação e teatro, “Feira do livro”, “Feira dos doces”, 
feiras de artesanato, “Feira do vinho e do Queijo”, concertos e festivais de 
música diversificados, danças e cantares tradicionais, de onde se destaca 
o Folkfaro, grande espetáculo de música tradicional, onde atuam grupos 
folclóricos de diversos países e ainda eventos de cariz desportivo, como é o 
caso do “Grande Prémio dos Reis”. 

A “Procissão do Corpo de Deus” e a “Procissão do Senhor Morto”, gran-
des acontecimentos religiosos do Concelho de Faro, que trazem ao jardim 
e zonas circundantes centenas de pessoas, é mais um grande momento de 
apoteose de que se pode desfrutar neste local, tornando-o um marco de 
referência na identidade cultural farense. 

As manifestações culturais na Alameda 
João de Deus

Frondoso e belo jardim, com lagos, canteiros floridos e espécies arbó-
reas diversificadas e de onde se destaca uma “grande avenida” de palmeiras, 
ao longo da qual vários bancos de madeira, convidam ao descanso, lazer e 
interação, a Alameda João de Deus, construída nos meados do século XIX 
no Antigo Campo da Trindade, tornou-se num dos espaços mais emblemá-
ticos da cidade de Faro. 

Em 1896, o jardim é remodelado. Datado de 1897, o Matadouro Municipal 
(atual Biblioteca António Ramos Rosa), com uma fachada neoislâmica, 
constitui outro dos equipamentos edificados existentes numa das extremi-
dades deste local. 

Em 1898, destaca-se a construção do chalet da casa do guarda, que ser-
via para o lazer das damas e de residência ao jardineiro. Com o passar dos 
tempos este edifício tem abrigado diversas atividades. 

O coreto, inaugurado em 1914, de onde se podia assistir aos concertos 
musicais das bandas, nas tardes de domingo, era mais um atrativo que 
levava grande afluência de pessoas a este local. 

Frente ao chalet e para ornamentar ainda mais o jardim, uma escultura 
de grande beleza confecionada em cerâmica de Bordalo Pinheiro, “O Lobo 
e o Grou”, a qual foi colocada neste local cerca de 1920. 
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Em 1919, a toponímia é alte-
rada, passando este local a desig-
nar-se Alameda João de Deus. 

Em 1951, é encerrada a entrada 
principal da Alameda, devido às 
obras de ampliação do edifício do 
antigo Liceu, para ali ser instalada 
a Escola Industrial e Comercial de 
Faro. 

Desde sempre, a Alameda João 
de Deus, constituiu um dos locais 

da cidade, onde a população mais afluía nos seus momentos de lazer, 
fazendo os seus passeios sobretudo na época de verão, confraternizando 
e interagindo. Era aqui que a elite local se passeava aos domingos, onde os 
estudantes jornadeavam aproveitando os seus tempos livres, e também era 
este, o local ideal para encontros românticos de namorados. 

Durante todo o século XX, a Alameda João de Deus foi palco de intensa 
atividade ligada à cultura, ao desporto, recreio e lazer. 

Destes acontecimentos, destacam-se diversas festividades de âmbito 
social, como a realização de um festival na 
Alameda João de Deus, em 1914; a “Festa para 
os Pobres na Alameda”, realizada em maio 
de 1917, e cujo fundo reverteu para a monta-
gem de uma “cozinha económica” e as festas 
de beneficência realizadas na Alameda João 
de Deus, em 1918, com programas bastante 
diversificados. 

Na década de 20 do século XX, os even-
tos dedicados a causas sociais, continuam a 
realizar-se neste local e com programas mais 
amplos e variados tais como: as festas notur-
nas da Alameda João de Deus realizadas em 
1929, a favor das viúvas e órfãos da guerra, das 
casas de beneficência da cidade de Faro e do 
“Sanatório Distrital para Tuberculosos”. 

Na década de 30 do mesmo século, con-
tinuam a realizar-se as festividades com fins 
sociais. Destas, são de realçar as festas na 

Chalet e lago da Alameda João de Deus
(Foto do Museu Municipal de Faro)

Momento de lazer na
Alameda João de Deus, 1931

(Foto do Museu Municipal de Faro)
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Alameda João de Deus, em benefício dos sargentos tuber-
culosos de terra e de mar, em junho de 1930, com um pro-
grama composto por futebol, espetáculos de teatro, música 
e exibição de filmes. Também nesse ano, foram realizadas 
as festas na Alameda João de Deus, em julho, a favor do 
Hospital de Faro, com um programa que incluiu nomeada-
mente: verbena, concurso de mantons, quermesse e bailes, 
espetáculo musical, tômbolas, projeção de filmes, etc. 

Em finais da década de 30 do século XX, na quadra fes-
tiva dos “Santos Populares”, sobretudo na véspera de S. 
João, registam-se grandes eventos na cidade de Faro, sendo 
a Alameda João de Deus um dos locais de eleição para o 
decurso dos mesmos. 

Estes acontecimentos festivos dedicados aos Santos 
Populares tiveram o seu apogeu entre as décadas de 40 e 
80 do século XX. Eram eventos com programas intensos 
e diversificados. Destes são de destacar: o “Concurso das 
Marchas Populares” introduzido pela primeira vez em Faro 
e em todo o Algarve, em 1941, e o “Concurso do Vestido de 
Chita”, iniciado na cidade de Faro em 1944. 

Estes eventos eram organizados e patrocinados por ins-
tituições humanitárias, clubes desportivos e recreativos, 
entidades oficiais e também por particulares. O lucro con-
seguido com os mesmos, também revertia a favor de insti-
tuições e causas sociais. 

Em 1945, é noticiada na imprensa local a inauguração de 
uma biblioteca na Alameda João de Deus, facto que vem 
enriquecer ainda mais este local.

Em 1957, a Alameda João de Deus é palco de um grande 
evento: a inauguração da Feira Popular.

Ao longo do século XX, a Alameda João de Deus tam-
bém foi palco para os mais variados eventos desportivos: 
ténis, minigolfe, torneios de futebol, ringue de patinagem e 
ginástica entre outros. 

Foi muito diversificada a oferta cultural nestes espaços. 
De destacar o papel das filarmónicas, uma vez que era bas-
tante frequente a sua presença quer nas festas da cidade, 
quer em cerimónias oficiais e religiosas. 

Jornal “O Algarve” nº 
1888, de 4 de junho de 

1944, p.1

Jornal “O Algarve”, nº 
1893, de 9 de julho de 

1944, p.1 
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Grande parte dos concertos tinha lugar nos coretos situa-
dos no Jardim Manuel Bívar e na Alameda João de Deus. 

Das principais filarmónicas que atuaram nestes eventos 
durante o século XX, destacam-se as bandas filarmónicas “ 1º 
de Janeiro” de Tavira, “Artistas de Minerva” de Loulé, “Marçal 
Pacheco” de Loulé e a Banda do “Regimento de Infantaria 
nº4” de Tavira. 

Em Faro, também existiram diversas bandas filarmóni-
cas. A primeira foi fundada em 1875 pelo Dr. Justino Cúmano 
e designava-se “Filarmónica Dr. Justino Cúmano” e teve uma 
curta duração de cerca de três anos. Em finais de 1879, é 
fundada por José Maria de Assis a Filarmónica “8 de dezem-
bro”, que acaba em dezembro de 1895, aquando da festa em 
honra de Nossa Senhora da Conceição, que teve lugar na 
freguesia da Conceição de Faro. Durante os festejos, os ele-
mentos da banda entraram em desacatos, e terá sido este 
o motivo que levou à extinção da mesma. Posteriormente 
foi fundada outra banda designada de “Banda do Pantoja”, 
também esta de curta duração. Em inícios de 1896, surge 
uma nova filarmónica para animar os farenses, organi-

zada pelos Bombeiros Voluntários de Faro e denominada de “Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Faro”. Teve a duração de cinco anos, terminando 
devido à indisciplina dos elementos que a compunham, tal como refere 
Pedro Freitas, (1996: 135):

“Cinco anos decorridos desde a organização, pelos Bombeiros, desta quarta 
Sociedade Popular, no ano de 1901, Faro promove com grande aparato, a sua 

tradicional procissão dos Passos. 
Uma força de Marinha e outra do 
Exército faziam parte do cortejo 
religioso. O lugar da Banda dos 
Bombeiros fôra determinado para 
ser atrás das duas forças militares. 
Esta determinação provoca desinte-
ligências e discussões, pois os músi-
cos não cedem o seu tradicional 
lugar: - formar atrás do pálio. 

E de razão em razão, no meio da 
procissão abandonam seus lugares 

Jornal “O Algarve”, nº 1931, 
de 1 de abril de 1945, p.2

Momento de lazer dedicado à leitura na Alameda João de 
Deus (Foto do Museu Municipal de Faro)
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e avoluma-se azeda dis-
cussão que origina o 
acabamento da Banda”. 

Em 1902, surge nova 
banda com a denomina-
ção de “Banda Popular 
de Faro”. Esta também 
tem uma curta duração, 
devido ao abandono 
dos seus elementos. A 
sua sucessora, também 
designada filarmónica 
“8 de Dezembro” finda 
em 1907. 

Em 1908 surge em 
Faro uma nova banda, 
fundada pelo Bispo 
D. António Barbosa 
de Leão, denominada 
de “Banda do Bispo D. 
António Barbosa Leão”. 
Com a implantação do 
regime republicano, surge o fim da banda. 

Em julho de 1915, Faro passará a ter a “Banda do Regimento de Infantaria 
4”, devido à sede do Regimento de Infantaria nº 4 ter sido transferida de 
Tavira para Faro. 

Em 1936, surge uma nova Filarmónica em Faro, designada de “Banda 
Sport Lisboa e Faro”, que durou até ao ano de 1942. 

Só em 1982, Faro vai conhecer uma nova filarmónica, denominada de 
“Banda Filarmónica de Faro”.

Dos diversos eventos que tiveram lugar na Alameda João de Deus e no 
Jardim Manuel Bívar e em que estas filarmónicas participaram, ao longo do 
século XX, podemos destacar: 

•	 Nos festejos da “Festa da Árvore” de 1908, um certame musical 
que teve lugar na Alameda João de Deus com a atuação de 
diversas bandas que disputaram o prémio para quem melhor 
executasse a sinfonia do “Barbeiro de Sevilha”. A vencedora do 
1º prémio do torneio foi a banda “Artistas de Minerva” de Loulé. 

Jornal “O Algarve” nº 2570 de 30 de junho de 1957, p.1 e 4
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•	 Em junho de 1909, aquando da Procissão do Corpus Christi, 
a “Banda do Regimento de Infantaria nº4”, atuou neste ato 
religioso. 

•	 No programa das Festas da cidade de 1910, mais uma vez a 
população pode assistir à exibição das filarmónicas, de onde se 
destacam a “Filarmónica de Infantaria 17” que atuou aquando 
da inauguração do monumento a Ferreira de Almeida e a 
“Filarmónica “Marçal Pacheco”, de Loulé, que se destacou 
tocando a marcha “Algarve”. 

•	 Em 1914, houve um festival na Alameda João de Deus, onde 
se destacou a filarmónica “Artistas de Minerva”, de Loulé, que 
atuou no coreto situado naquele local. 

•	 Em 1915, com a vinda da “Banda do Regimento de Infantaria nº 
4” para Faro, eram vários os concertos que a população de Faro 
podia assistir nos coretos existentes no Jardim Manuel Bívar e 
na Alameda João de Deus. 

•	 Em 1923 nas festas promovidas pela Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Faro, destaca-se no programa do dia 23 de 
junho um concerto com a “Banda de Infantaria nº 4”, no recinto 
da Alameda João de Deus. 

•	 Em julho de 1927, teve lugar na Alameda João de Deus, uma 
verbena de caridade a favor do Hospital de Faro. Aqui houve 
concerto musical pela “Banda de Caçadores 4”. 

•	 Em julho de 1929, as festas noturnas da Alameda João de 
Deus, em benefício das viúvas e órfãos de guerra e das casas 
de beneficência da cidade de Faro, foram abrilhantadas pela 
“Banda de Caçadores 4”. 

•	 Também as Festas de S. João em junho de 1939, tiveram a atua-
ção da “Banda do Sport Lisboa e Faro”, que no dia 23 de junho 
deste ano, percorreu as principais ruas da cidade e no coreto 
do Jardim Manuel Bívar deu início às festas, executando alguns 
trechos de música popular. Nos dias 24 e 25, foi a vez da atua-
ção da “Banda do Batalhão de Caçadores 4”. 

•	 Em 29 de junho de 1948, nas Festa de S. Pedro que tiveram 
lugar na Alameda a favor da assistência social, também atuou 
a “Banda do Sport Lisboa e Faro”. 

•	 No segundo semestre de 1983, no programa cultural promo-
vido pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Faro, 
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houve atuação de diversas bandas filarmónicas: “Banda da 
Força Aérea”, “Banda Filarmónica da Região Militar Sul” e a 
“Banda Filarmónica de Faro”. No dia 8 de julho deste ano, esta 
última banda, iniciou os seus concertos de Verão, atuações que 
tinham lugar todas as semanas no Jardim Manuel Bívar. 

A grande quantidade de manifestações em termos culturais, sociais, reli-
giosos, políticos e até económicos, associados quer ao Jardim Manuel Bívar, 
quer à Alameda João de Deus, ao longo dos tempos, permitem-nos enten-
dê-los como espaços basilares de manifestações da identidade cultural da 
população farense.
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